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T ERRA R I CA DA I-IUMANIDAOE 

EDITAL 

_Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56.º do Anexo Ida Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 09 de agosto de 2021 e aprovada a 23 de agosto 

de 2021. ______________ ______ ____ _ 

_ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 23 de agosto de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 41 O . Praça da República • 4990-062 Ponte de Lima. geral@cm-pontedelima.pt.www.cm-pontedelima.pt 
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09 de agosto de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 09 de agosto de 2021 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Meda Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

2 

EngQ Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e vinte minutos 

Secretário: Técnica Superior: Dr.ª Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaboração Técnica: Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.571.546,86 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 

/ 
/ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------
_ o Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra apresentou dois votos de 

louvor: Ao atleta Fernando Pimenta e ao seu treinador Hélio Lucas, pelos êxitos alcançados 

nos Jogos Olímpicos disputados em Tóquio. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar os votos propostos, devendo ser dado conhecimento dos mesmos. _____ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________ _ _ _____ _ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista para alertar para a existência de 

uma caixa de eletricidade localizada no passeio 25 de Abril, que se encontra sem qualquer 

proteção. _ _____________________________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos 

tidos por necessários .. _ __________ _______________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. _ ___________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57Q, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista aprovar a ata da reunião 

realizada a 26 de julho de 2021, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor 

Presidente e pela Secretária. _ ______ _______________ _ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLICAS _____________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E PÚBLICA -

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a 

empreitada de "Sistemas de Iluminação Decorativa e Pública - Município de Ponte de Lima", 

à empresa "Cunha Bastos, Ld.ª", pelo valor de 813.932,14 € (oitocentos e treze mil 

novecentos e trinta e dois euros e catorze cêntimos}, mais IVA à taxa legal em vigor. Mais 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. ____________ _ 

_ 2.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA E SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRA" - Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e 

aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

adjudicar a empreitada de "Requalificação da Área Envolvente à Igreja e Sede da Junta de 
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Freguesia da Ribeira", à empresa "Limabuild - Engenharia & Construção, Ld.ª", pelo valor de 

152.500,00 € (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos euros), mais IVA à taxa legal em 

vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _______ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE BRANDARA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua do Calvário (parte)". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 25.598,63 € 

(vinte e cinco mil quinhentos e noventa e oito euros e sessenta e três cêntimos), à Freguesia 

de Brandara, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua do Calvário (parte)", 

a transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços 

técnicos do Município, aprovando a execução dos mesmos. ___________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação de diversas ruas da freguesia". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

21.225,28 € (vinte e um mil duzentos e vinte e cinco euros e vinte e oito cêntimos), à 

Freguesia de Calheiros, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação de diversas ruas 

da freguesia", a transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos mesmos. ________ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DA FEITOSA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Tapada do Monte e Travessa de Campo Raso". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 10.326,79 € (dez mil trezentos e vinte e seis euros e setenta e nove 

cêntimos), à Freguesia da Feitosa, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua 

da Tapada do Monte e Travessa de Campo Raso", a transferir à medida da execução dos 

trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução 

dos mesmos. _ ___________________ _ ________ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DA FEITOSA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Coelheira (parte)". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 11.050, 50€ (onze mil e cinquenta 

euros e cinquenta cêntimos), à Freguesia da Feitosa, destinada a comparticipar a obra de 

"Beneficiação da Rua da Coelheira (parte-Rua intervencionada com obras de saneamento), a 

transferir após a execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do 

Município, aprovando a execução dos mesmos. ___ _____________ _ 
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_(04) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 4.1- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA- "Suplemento de Penosidade 

e Salubridade" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta que a seguir se transcreve: 

1- Ao abrigo do disposto no artigo 24Q da Lei n.Q 75-B/2020, de 31 de dezembro, a 

atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade (SPI) aos 76 trabalhadores 

da carreira geral de assistente operacional, atualmente em funções, cujos postos de 

trabalho se enquadram nas áreas funcionais indicadas no n.Q 1 do artigo 24.Q da Lei 

n.Q 75-B/2020, de 31 de dezembro, conforme identificação no mapa de pessoal 

(anexo 1) e cuja caracterização foi fundamentada no parecer dos serviços de 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (anexo li), implicando o exercício efetivo de 

funções penosas e insalubres; 

2- O suplemento de penosidade e insalubridade é aplicado no nível alto a todos os 

trabalhadores abrangidos, dada a impossibilidade prática de distinção de níveis nas 

funções consideradas penosas e insalubres; 

3- O suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade não é cumulável com 

outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da 

denominação; 

4- Seja aplicado o valor do suplemento previsto legalmente para o nível alto de 

insalubridade ou penosidade, ou seja, de €4,99, salvo se resultar valor superior da 

aplicação do disposto no n.Q 2 do artigo 24.Q da Lei n.Q 75-A/2020, de 31 de 

dezembro; 

5- O suplemento é abonado em tantos dias quantos aqueles que efetivamente forem 

prestados pelo trabalhador em sujeição àquelas condições, devendo para tal, cada 

responsável de serviço fazer chegar ao serviço dos recursos humanos do Município, 

até ao dia 5 do mês seguinte da prestação do serviço, a relação nominal dos 

trabalhadores e número de dias em que o trabalhador exerceu as funções descritas; 

6- A atribuição deste suplemento produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2021. 

O Sr. Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a seguinte declaração: " Voto a favor da 

proposta, contudo tenho sérias dúvidas de que os encarregados tenham direito ao subsídio 

de penosidade e insalubridade uma vez que não são da carreira geral de 

assistentes operacionais e porque falta nesta listagem, para cumprir o princípio da 

igualdade, incluir trabalhadores que desempenham funções idênticas aos que estão na 



09 de agosto de 2021 6 

listagem, designadamente assistentes operacionais das escolas que tratam de balneários, 

casas de banho, bem como de equipamentos desportivos que tratam também desse tipo de 

instalação, bem como trabalhadores que tratam e manuseiam animais e seus estábulos." A 

Senhora Vereadora, Dr.í! Maria João Sousa declarou associar-se na íntegra à declaração 

ditada para a ata pelo Senhor Vereador Dr. Abel Batista. _______ ____ _ _ 

_ 4.2 - ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DA LOJA COM ENTRADA 

NÚMERO 30 LOCALIZADA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO HOSPITAL DE 

PONTE DE LIMA, SITO NA RUA DR. LUIS DA CUNHA NOGUEIRA, PONTE DE LIMA -

Adjudicação ao concorrente Fábio Gomes Pimenta - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar o arrendamento da loja com entrada n2 30 localizada 

no Parque de Estacionamento adjacente ao Hospital de Ponte de Lima, sito na Rua Dr. Luís 

da Cunha Nogueira, ao Senhor Fábio Gomes Pimenta. ___ ___ ____ ___ _ 

_ 4.3 - ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DA LOJA COM ENTRADA 

NÚMERO 34 LOCALIZADA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO HOSPITAL DE 

PONTE DE LIMA, SITO NA RUA DR. LUIS DA CUNHA NOGUEIRA, PONTE DE LIMA ATRAVÉS 

DE AJUSTE DIRETO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

o arrendamento da Loja n.2 34, localizada no Parque de Estacionamento adjacente ao 

Hospital de Ponte de Lima, sito na Rua Dr. Luís da Cunha Nogueira, através de ajuste direto, 

pelo valor base de 120,00€ (cento e vinte euros), durante um período de 30 dias seguidos, 

de acordo com as obrigações específicas constantes do caderno de encargos. ___ __ _ 

_ 4.4 - ARRENDAMENTO (PARA FINS NÃO HABITACIONAIS) DE UM CONJUNTO DE 

ESPAÇOS LOCALIZADO NAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA DE ESTORÃOS -

Adjudicação ao concorrente Associação Cultural e Recreativa de Caça, Pesca e 

Gastronomia para o Desenvolvimento Rural e turístico do Vale do Rio de Estarãos -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o arrendamento 

(para fins não habitacionais) de um conjunto de espaços localizado nas Antigas Instalações 

da Cooperativa de Estarãos, à Associação Cultural e Recreativa de Caça, Pesca e 

Gastronomia para o Desenvolvimento Rural e Turístico do Vale do Rio de Estarãos. ___ _ 

_ 4.5 - "PONTE DE LIMA: DO PASSADO AO PRESENTE, RUMO AO FUTURO" - Proposta de 

venda ao público de 10€ - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o preço de venda ao público de 10€ (dez euros) da publicação "Ponte de Lima: do 

Passado ao Presente, Rumo ao Futuro"., ___ _______________ _ 
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_4.6 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A ESCOLA 

PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo de Parceria a celebrar com a Escola Profissional Amar 

Terra Verde. ---------- ---- -------- ----- --
_ 4. 7 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO LIMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE RUA - ALAAR/2021 - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboração a 

celebrar com a Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua. ___ ____ _ _ 

_ 4.8 -ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DE REFOIOS DO LIMA- Ratificação 

do despacho do Senhor Presidente da Câmara de 27 de julho, de autorização de visita ao 

Festival Internacional de Jardins e Centro de Interpretação do Território nos dias 22, 23, 29 

e 30 de julho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do disposto no número 3, do artigo 35Q, do Anexo 1, da Lei n.Q 75/13, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a 27 de julho, de autorização de visita ao Festival Internacional de Jardins e Centro 

de Interpretação do Território nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho. ____ ____ __ _ 

_ 4.9 - FILIPE LOPES - PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.- Solicita a cedência do Auditório rio 

Lima para os dias 02, 09,16, 23, 30 de outubro e 06, 13 e 20 de novembro. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima a Filipe 

Lopes - Produção de Eventos, Ld. ª, nos dias 02, 09,16, 23, 30 de outubro e 06, 13 e 20 de 

novembro, devendo cumprir com o Plano de Contingência aprovado para o Auditório Rio 

Lima. Mais deliberou por unanimidade comunicar que o requerente deve assegurar os 

recursos humanos necessários à utilização do espaço objeto de cedência. Deliberou ainda 

por unanimidade dar conhecimento ao requerente de que a cedência fica rá condicionada 

caso se verifique necessidade superveniente de disponibilizar o Auditório Rio Lima para a 

realização de algum evento municipal. _____ ____ __________ _ 

_ 4.10 - INFORMAÇÃO DA QUAL CONSTA OS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS, 

APROVADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 14 DE DEZEMBRO DE 2019 - PARA 

CONHECIMENTO. A Câmara Municipal tomou conhecimento, devendo ser remetida à 

Assembleia Municipal para conhecimento. _____ ____ ________ _ 

_ 4.11 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Ratificação do despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de 03 de agosto, de autorização de cedência de Auditório Municipal 
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para o dia 04 de agosto, pelas 17:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 1, da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal a 03 de agosto, de autorização de cedência de Auditório 

Municipal para o dia 04 de agosto, pelas 17:30 horas. ___ ___ ___ ___ _ _ 

_ 4.12 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - "Atribuição de 

subsídios para o ano letivo 2021/2022" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de "Atribuição de subsídios para o ano letivo 

2021/2022" .. _ _ ______ ___ _ _ ___ ___ _ _ ___ _ _ 

_ 4.13 - HISTÓRIA DO ROTARY CLUB DE PONTE DE LIMA - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade considerando a proposta da comissão editorial, adquirir 30 exemplares da 

obra "História do Rotary Club de Ponte de Lima 1985-2021", pelo preço unitário de 30,00 € 

(trinta euros). _ ___ _______ _ ___ _____ ___ _____ _ 

_ (05) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _________________ _ 

_ 5.1-ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA 

- Atribuição de subsídio destinado à remodelação da Central Operacional. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 13.106,00€ 

(treze mil cento e seis euros), destinado a custear despesas com a remodelação da Central 

Operacional. _______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e vinte minutos. _ _______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _ _ _ 

tt=n_te_, _____ _ 

A Secretária, 

Cb-~~ Ckw_0rv 
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