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_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 56.0 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 23 de agosto de 2021 e aprovada a 06 de 

setembro de 2021. -----------------------
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23 de agosto de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião:23 de agosto de 2021 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

Engº 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: Quinze horas e cinquenta e cinco minutos 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M!! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.745.559, 81 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 propôs um voto de 

felicitações ao Clube Náutico de Ponte de Lima pela conquista da 14.ª vitória consecutiva na 

Taça de Portugal de Maratona e do Troféu Nacional de Esperanças, nas provas que 

decorreram na albufeira do Alto Rabagão, Montalegre. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. ______ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _ _ _ _ _________________ _ 

_ A Senhora Vice-Presidente, Vereadora Eng.ª Mecia Martins, no uso da palavra, 

apresentou a exposição que fica anexa à presente ata como documento número um, a qual 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de traba lhos, 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 57º, da Lei n.º 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 unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 09 de agosto de 2021, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não 

participou na discussão e votação deste ponto, por não estar presente. 

_(02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 25/92 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/2001 - Lote nº 27, na Rua Quinta do Abade na Freguesia da Feitosa -

Requerente: Manuel Pinto & Lima, Lda.- Promoção de discussão pública, conforme 

disposto no nº 2 do art.Q 22º do RJUE. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

quatro votos a favor e dois votos contra das Senhoras Vereadoras Eng.ª Mecia Martins e Dr.ª 

Maria João Sousa, aprovar a submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 

2/2001, lote nº 27, sito na Rua Quinta do Abade, da Freguesia da Feitosa, requerido por 

Manuel Pinto & Lima, Lda., a discussão pública, conforme o disposto no nº 2 do art.º 22º do 

RJUE. A Senhora Vereadora Eng.ª Mecia Martins ditou para a ata a seguinte declaração de 

voto: "O que foi proposto em Reunião da Câmara Municipal é a alteração de um alvará de 

loteamento, alteração essa que já está efetivamente construída no local. Essa alteração 

contempla a ocupação de espaço público e convido todos os Limianos a verem no local, pois 

se olharem para o rés-do-chão dos prédios localizados na Rua do Abade, vão ver no prédio 
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que faz esquina, um logradouro construído em pleno espaço público. Mais uma vez é trazido 

para votação a esta Câmara uma ilegalidade que com os votos da maioria foi neste 

momento branqueada." O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na 

discussão e votação deste ponto, por não estar presente. 

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 1/14 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 2/18 - Lote nº 1 na Rua do Assento, na Freguesia da Ribeira - Requerente: 

Francisco José Gomes de Sousa - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 2/18, lote nº 1, 

processo de loteamento nº 1/14, sito na Rua do Assento, na Freguesia da Ribeira, requerido 

por Francisco José Gomes de Sousa. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não 

participou na discussão e votação deste ponto, por não estar presente. 

_{03} OBRAS PÚBLICAS _____________________ _ 

_ 3.1 - CENTRO CULTURAL DA GEMIEIRA - Aprovação do projeto de arquitetura. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura. O Senhor 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, por não 

estar presente. ________________ ___ _ _ _ ______ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "CENTRO CÍVICO DE GONDUFE - PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO" - Aprovação do proposto no Relatório final, adjudicação e aprovação 

da minuta do contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a 

empreitada de "Centro Cívico de Gondufe - Parque de Estacionamento", à empresa 

"lnovlima - Engenharia Construção, Lda .", pelo valor de 384 768,71 € (trezentos e oitenta e 

quatro mil setecentos e sessenta e oito euros e setenta e um cêntimos), mais IVA à taxa 

legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. O Senhor 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, por não 

estar presente. ____________________________ _ 

_ (43) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE BRANDARA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Arranjo exterior na sede da Junta de Freguesia". A Câmara Municipal deliberou por 

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

7.449,00 € (sete mil quatrocentos e quarenta e nove euros), à Freguesia de Brandara 

destinada a comparticipar as obras de "Arranjo exterior na sede da junta de Freguesia", a 

transferir após a conclusão dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do 
1<----. 
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Município, aprovando a sua execução. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não 

participou na discussão e votação deste ponto, por não estar presente. 

_4.2 - FREGUESIA DE POIARES - 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 

24.901,52 € (vinte e quatro mil novecentos e um euros e cinquenta e dois cêntimos), à 

Freguesia de Poiares, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua da Beita, 

Rua do Souto, Rua do Outeiro e Rua de Sorregos", a transferir à medida da execução das 

obras e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a sua execução. 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste 

ponto, por não estar presente. ______________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Arranjos exteriores do polidesportivo". A Câmara Municipal deliberou por 

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

7.568,40 € (sete mil, quinhentos e sessenta e oito euros e quarenta cêntimos) à Freguesia de 

Rebordões Souto destinada a comparticipar a obra de "Arranjos exteriores do 

polidesportivo", a transferir após a conclusão dos trabalhos e mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a sua execução. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima 

Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, por não estar presente. __ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Construção de muro de suporte do talude do parque da ex-sede da junta". A Câmara 

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

ao montante máximo de 18.883,90 € (dezoito mil oitocentos e oitenta e três euros e 

noventa cêntimos) à Freguesia de Bárrio e Cepões, destinada a comparticipar a obra de 

"Construção de muro de suporte do talude do parque da ex-sede da Junta de Freguesia do 

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

serviços técnicos do Município, aprovando a sua execução. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima 

Baptista só chegou à reunião no início da discussão e votação deste ponto, tendo participado 

na sua discussão e votação. _______________________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Pavimentação da Rua de Riba de Moinhos". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando que se insere numa zona abrangida pelos subsídios de , 

montanha, atribuir uma comparticipação financeira de 90% até ao montante máximo d 
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27.045,90 € (vinte e sete mil e quarenta e cinco euros e noventa cêntimos), à Freguesia de 

Refoios do Lima, destinada a comparticipar a obra de "Pavimentação da Rua de Riba de 

Moinhos", a transferir à medida da execução da obra e mediante informação dos serviços 

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

_ 4.6 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - 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 54.008,10 € (cinquenta e quatro mil e oito euros e dez cêntimos), à 

Associação de Freguesias do Vale do Neiva destinada a comparticipar a obra de 

"Beneficiação da Rua de Três Fontãos, Rua de Currais, Rua da Proença, Rua do Rio e Rua de 

Barrocas", a transferir à medida da execução da obra e mediante informação dos serviços 

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

_ 4.7 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua de Provezende {parte)". A Câmara Municipal deliberou por 

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

10.028,13 € (dez mil e vinte e oito euros e treze cêntimos), à Freguesia de Beiral do Lima 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua de Provezende (parte)", a 

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

Município, aprovando a sua execução. ___________________ _ 

_ {OS} ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A 

GRANEL - CENTROS EDUCATIVOS DE TROVELA, FACHA, GANDRA, REFOIOS, RIBEIRA, 

FEITOSA, LAGOAS E PISCINAS MUNICIPAIS DE FREIXO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 

Nº 2 2019 DE FORNECIMENTO DE GÁS, DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM-AM -

Aprovação do proposto no Relatório final, adjudicação e aprovação da minuta do contrato. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas contidas no 

relatório final e adjudicar o "Fornecimento de gás propano a granel para os Centros 

Educativos de Trovela, Facha, Gandra, Refoios, Ribeira, Feitosa, Lagoas e Piscinas Municipais 

de Freixo", à empresa "Petrogal, 5.A.", pelo valor de 113.200,02 € (cento e treze mil e 

duzentos euros e dois cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato. _______________ _ 

_ 5.2 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 

2020, ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A AH-ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA 
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- EQUIPA SF 04-111 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a adenda ao protocolo de cooperação assinado a 06 de fevereiro de 2020, entre o Município 

de Ponte de Lima e a AFL- Associação Florestal do Lima - Equipa SF 04-111. _____ _ 

_ 5.3 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 

2020, ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A AH-ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA 

- EQUIPA SF 16-111- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a adenda ao protocolo de cooperação assinado a 06 de fevereiro de 2020, entre o Município 

de Ponte de Lima e a AFL-Associação Florestal do Lima - Equipa SF 16-111. ____ _ 

_ 5.4 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO EM 06 DE FEVEREIRO DE 

2020, ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A AH-ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA 

- EQUIPA SF 18-111 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a adenda ao protocolo de cooperação assinado a 06 de fevereiro de 2020, entre o Município 

de Ponte de Lima e a AFL-Associação Florestal do Lima - Equipa SF 18-111. ____ _ 

_ 5.5 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A ARTINFACHA 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Artinfacha Associação recreativa e Cultural. _________________ _ 

_ 5.6 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

DUPLAFACE - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro 

Duplaface. _ ____________________________ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

GACEL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro Gacel. _______ _ 

_ 5.8 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO DA 

CASA DO POVO DE S. JULIÃO DE FREIXO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 

de Teatro da Casa do Povo de S. Julião de Freixo. _______________ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DE 

ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de 

Ponte de Lima e a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de lima. /í 
1 
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_5.10 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

PEQUENOS ATORES DO LIMA-Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro 

Pequenos Atores do Lima. _______________________ _ 

_ 5.11 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO CAIXA 

AGRÍCOLA DO NOROESTE, A CIM ALTO MINHO E OS MUNICÍPIOS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração 

entre a Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, a CIM Alto Minho e os Municípios. ___ _ 

_ 5.12 - MARIA DO ROSÁRIO MOREIRA DE SÁ COUTINHO - "D. ALEIXO" E "O PINTO"

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 "D. Aleixo" e "O Pinto", da autoria de Maria do 

Rosário Moreira de Sá Coutinho, pelo preço unitário de 20,00 € (vinte euros). _____ _ 

_ 5.13 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - Solicita a cedência do Auditório Municipal 

para o dia 30 de agosto, no período compreendido entre as 17:30 horas e as 20:00 horas. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilização do Auditório Municipal 

no dia 30 de agosto, pela Associação Florestal do Lima, no período compreendido entre as 

17:30 e as 20:00 horas, devendo cumprir o Plano de Contingência aprovado. ____ _ 

_ 5.14 - FILIPA GOMES - Solicita a cedência do Auditório Municipal para o dia 27 de 

agosto pelas 18:00 horas, para apresentação da obra "A quarta dimensão do amor". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilização do Auditório Municipal 

no dia 27 de agosto, pelas 18:00 horas, para apresentação da obra "A quarta dimensão do 

amor", devendo cumprir o Plano de Contingência aprovado. __________ _ 

_ 5.15 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUÍDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, OU DA 

RESPONSABILIDADE DO MESMO, EM SETEMBRO - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de fixação dos preços dos bilhetes, com IVA 

incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, ou da responsabilidade 

do mesmo, no mês de setembro/2021. ---------- - ---- -----
_ 5. 16 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr.ª Maria Salomé Lopes de Sá Correia, sita na Travessa de Barreiros nº 29, na Freguesia de 

Bertiandos, tendo como entidade intermediária o Centro Paroquial e Social de Fontão. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

---
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4.995,90 € (quatro mil novecentos e noventa e cinco euros e noventa cêntimos), de acordo 

com a informação prestada pelo serviço social a 16 de julho, para as obras na residência da 

Sr.ª Maria Salomé Lopes de Sá Correia, sita na Travessa de Barreiros nQ 29, na Freguesia de 

Bertiandos, a transferir após a conclusão dos trabalhos para o Centro Paroquial e Social de 

Fontão, Instituição Social Intermediária para a execução da obra, mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a sua execução. ------------
_ 5. 17 - PROTOCOLO DE DEPÓSITO DO ARQUIVO DO ROTARY CLUB DE PONTE DE LIMA-

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo a 

estabelecer entre o Município de Ponte de Lima e o Rotary Club de Ponte de Lima para 

depósito do seu arquivo. _______________________ _ 

_ 5.18 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA, A AUTORIDADE 

NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL (ANEPC} E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo que estabelece as condições de 

contratação e funcionamento das equipas de intervenção permanent~, a celebrar entre o 

Município de Ponte de Lima, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. _____ _ 

_ 5.19 - PROPOSTA DE VENDA DE TERRENO POR PARTE DO SR. PAULO RODRIGUES EM S. 

PEDRO D'ARCOS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

aquisição do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 79, da Freguesia de São 

Pedro de Arcos, a Maria Augusta de Araújo Lourenço e marido Paulo Jorge da Silva 

Rodrigues, pelo preço total de 1.000,00 € (mil euros). _ ___________ _ _ 

_ (06} ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _________________ _ 

_ 6.1 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ANUAIS ÀS IPSS'S PARA ATIVIDADES/PROJETOS A 

DESENVOLVER NO ÂMBITO DOS APOIOS SOCIAIS - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a atribuição de subsídios anuais às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS'S) do Concelho, para atividades/projetos a 

desenvolver no âmbito dos apoios sociais. A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa não 

participou na discussão e votação da atribuição do Subsídio anual à AAPEL, declarando-se 

impedida. _______ ____________ _________ _ 

_ 6.2 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato 
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desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Clube 

Náutico de Ponte de Lima. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista não participou na discussão 

e votação deste ponto, declarando-se impedido. __________ ____ _ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se registaram intervenções. _ _ 

_ (07) 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 quinze horas e cinquenta e cinco minutos. _ ____ _ 

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

A Secretária, 

\:k:,;;_ S.~< fu~ ;,, V<//,,, IX &~f" r.-7 
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'S:I ~ ,. \ ,,. - ~.l REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 23 DE AGOSTO DE 2021 
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, 
PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, uma vez mais perante esta 
Câmara, venho denunciar meios fraudulentos que levaram à construção de duas 
moradias unifamiliares, com a conivência do Sr. Vereador Eng. Vasco Ferraz e a 
empresa Souju.Lima Sociedade de Construções e Imobiliária Lda, cujo sócio gerente é 
o Sr. António Carneiro de Sousa. A referida empresa construiu nas imediações do Centro 
Educativo da Feitosa, duas moradias em terreno que não confronta com a via pública, 
cujos Processos de Obras são o Nº 276/18 e 289/19. 

Porém, as ilegalidades cometidas neste processo não se ficam por aqui, visto que o Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia da Feitosa, Sr. Joaquim Manuel Vieira Pereira, através 
de uma declaração que consta do Proc. 0 de obras 276/18, assumiu que a Junta de 
Freguesia iria proceder à criação da linha de abastecimento de água pública, águas 
residuais e pavimentação do arruamento desde as referidas moradias até à ligação com 
a Rua do Divino Salvador, e com isto, a D.O.U. dispensou a firma Souju.lima Lda da 
apresentação do projecto e da execução dessas intra-estruturas conforme estava 
previsto. 

No pedido que a Junta de Freguesia da Feitosa fez ao Município, para a criação de infra
estruturas numa parte da Rua das Cruzes e Travessa das Cruzes, estavam incluídos 
trabalhos sobre terreno privado. Em Junho de 2019 eu informei e apresentei ao Sr. 
Presidente deste Município documentação que comprovava a real localização da referida 
Travessa das Cruzes, pelo que, após a minha informação, foi corrigido o pedido 
apresentado e a proposta foi reformulada para as reais dimensões da rua, cujos 
trabalhos foram posteriormente aprovados na Reunião de Câmara de 12 de Agosto de 
2019. Porém, se hoje nos deslocarmos àquele local, verificamos que a Junta de 
Freguesia criou todas as infra-estruturas na Travessa das Cruzes e também no terreno 
privado que vai até às referidas construções, ignorando propositadamente os 
procedimentos legais e prepotentemente dispôs do dinheiro público para beneficiar o 
"amigo". É nestes conluios encapuzados que é delapidado o dinheiro público com 
prejuízo para as populações. 

Nestes processos de obras, consta uma certidão da Conservatória do Registo Predial 
referente àqueles terrenos, cuja confrontação a Norte é pela Travessa das Cruzes. É 
importante que se investigue junto da Conservatória do Registo Predial, qual foi o 
documento e em que critérios se baseou para proceder a essa alteração fraudulenta, 
uma vez que, ainda hoje essas habitações não confrontam com a via pública, 
porque o acesso criado em terreno privado é ilegal. Nesta Câmara eu sou a 
responsável pela toponímia, e por mim não passou nenhum pedido de certificação que 
permitisse essa alteração, pelo que é muito importante que isto seja esclarecido. 

Ediffcío dos Paços do Concelho, Praça da República, 4990 - 062 Ponte de Lima 



Esta cumplicidade existente entre o Sr. Vereador Vasco Ferraz e o Sr. António Carneiro 
de Sousa não é de agora e, por ser recorrente e malabarista, despertou a minha atenção, 
pois já denunciei outros casos, conforme as declarações de voto que apresentei nas 
Reuniões de Câmara de 24 de Fevereiro de 2020 e 19 de Outubro de 2020, referentes 
ao loteamento da Rua da Quingosta da freguesia de Arca e Ponte de Lima. 

Durante este mandato, já foram vários os Munícipes que, devido ao impasse a que 
chegaram os seus processos de obras na D.O.U. e porque não vislumbravam qualquer 
possibilidade de resolução, recorreram ao Recurso Hierárquico para análise dos seus 
processos, e houve até quem recorresse ao tribunal porque não obtinha resposta da 
D.O.U. sobre o seu processo há mais de um ano. No caso destes processos, no 
mesmo dia que a empresa promotora fez o requerimento para a licença de 
utilização, a D.O.U. informou esse requerimento e emitiu o alvará de utilização, 
tudo no mesmo dia. Que bom seria que fosse possível tratar todos os munícipes 
com esta celeridade!!! 

Sr. Presidente, perante esta denúncia, espero que V. Exa encaminhe para o Ministério 
Público todos os processos aqui referidos para averiguação dos factos que foram 
descritos, pois caso não o faça, fica V.Exa conivente com a ilegalidade de todos os actos 
aqui relatados. Quanto a mim, para além da denúncia pública que acabo de fazer, jamais 
e em tempo algum me calarei sempre que tiver conhecimento de ilegalidades cometidas 
por aqueles que exercem cargos públicos e gerem prepotentemente o erário público, em 
benefício duvidoso e fraudulento. 

Para ajudar à compreensão desta declaração de voto, anexo cinco fotocópias do proc.0 

de obras nº 276/18 (fl. 3 à fl. 7), sete fotocópias do pedido da Junta de Freguesia da 
Feitosa para a criação de intra-estruturas em parte da Rua das Cruzes e Travessa das 
Cruzes (fl.8 à fl.14) e uma planta toponímica com a Travessa das Cruzes e a localização 
das duas moradias aqui denunciadas, onde se vê claramente que as casas estão muito 
afastadas do referido arruamento público (fl.15). 

Solicito que este assunto, assim como todos os documentos que o constituem, fiquem 
anexos à acta desta Reunião de Câmara para que sejam do conhecimento do público. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Edifício dos Paços do Concelho • Praça da República • 4990- 062 Ponte de Uma 



DESPACHO 
(i 

. e con f'orn ,e o teor 

. ·,?i 1,i 
· ador 

Processo nº: 276/18 Data de Entrada: TRINTA de NOVEMBRO de 2018 
Requerimento nº: 5152/18 

Requerénte Principal: SOUJU.LIMA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, 
LDA. 
Localização da Obra: TRAVESSA DAS CRUZES, 109 - FEITOSA 

I NFORMAÇÃO T ÉC NIC A 

A parcela de terreno com área de 800,00 m2, onde se pretende proceder à construção 

de uma moradia unifamiliar, encontra-se classificada como "Área Predominantemente 

Habitacional Unifamiliar", de acordo com planta de ordenamento do PDM de Ponte de 

Lima, sem condicionantes associadas. 

Embora a pretensão cumpra com os artigos 38° e 40° do RPDM de Ponte de Lima, a 

mesma não cumpre com o artigo 67° do mesmo diploma que estabelece como ---· condição imperativa de edificabil idade, seja qual for o tipo ou utilização do edifício, a 
-··•··" .... ··--···· ·----

existência de infraestruturas de acesso público pavimentado, de abastecimento de 
--- - · ..... . . ···-~------• ·"•• .. ··"...... f -· .,_, ... . .... ~ ........... _ ·--~ ·-•··· .................................. ·- ··•·--·-·-·"'"-··- .-~ ....... ._.., ___ . __ 

água, de saneamento e de ,.fp!etricida~, individuais ou coletivas, de iniciativa pública 
......... ,_..._. ...... ·- -·- . ··------·----....... - __ ,,....,_,,_ ..;~:~~~~7:~!t!;;).:.,_,.., -~- ........ -... ·-~- ~--·-- -........ •- ...--. ..., . . -,..._--. ... -, . ... , .. ···--·--- ·-~-~ ........ , ............... ---•·-- ... . 

ou privada. 

Deve notificar-se à requerente para, no prazo de 1 O dias, se pronunciar sobre o teor 

da presente informação técnica e informação administrativa de 2018/12/04 (folha 48), 

conforme prevê o nº 2 do Artº 86° do CPA. 

À Consideração Superior, 

irsousa 

Proc. Obras 
276/18 
Folha 3 
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s, 
REQUERIMENTO~ 

MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA 
ENTRADAS 

Requerimentos / Obras 

Proc. Obras 
276/18 

Exmº. Senhor Folha 4 

Nº ';t'S E~/~/ L...::Z-✓ =====--------t"lYI ~ 

Presidente da Câmara Municipal de í)_ 
Ponte de Lima 

SOUJU.LIMA - Sociedade de Construções e Imobiliária, Lda., contribuinte fiscal nº. 505537923, com 

sede em Postigo, freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, requerente do processo de obras nº 

_E.§L1§., Vem, em resposta à notificação nº6/19, referir que a certidão de registo predial atualizada, será 

entregue aquando da apresentação dos projetos de especialidades e que o técnico se irá deslocar ao GAM, 

de forma a assinar, paginar e rubricar um dos exemplares apresentados. 

1 ~ :"Wãt~ íi~~lilil~múa8st0tlm§~6;l.!il__~~~~ 

a ff~~~Af~ o:Rfil~êleMlitE;11~~~.:aID:iBs~ ~olOJ.da::atr<8 

--~,r~tffi Mn12.ã1u,,tj~ítimt 

Ponte de Lima, 1 O de Janeiro de 2019 

O Representante Legal, 
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D · E S P A C H O 

~~ 
~provado o 1m'.jcun tk arquíLtctt1ra nos termos 

da informa~·Qll 10L·11ka, devendo apresen~. 

as especialidades no prazo leoa} 
• b • 

~ ;,zr2:>~ 
ereador 

Processo nº: 276/18 Data de Entrada: DEZ de JANEIRO de 2019 
Requerimento nº: 125/19 

Requerente Principal: SOUJU.LIMA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, 
LDA. 
Localização da Obra: TRAVESSA DAS CRUZES, 109 - FEITOSA 

1 H F O R M A Ç Ã O T ÉC NI CA 

A requerente vem em resposta à informação técnica de 2018/12/07 (folha 49). 

Pr9c. Obras 
276/18 
Folha 5 

Deve ser apresentado) aquandoJi entrega das especialidades, o projeto de execução \ fr 
para as infraestruturas a executar em domínio público. 

O projeto de arquitetura reúne condições de aprovação. 

À Consideração Superior, 

2019/01/ 31 

O Técnico 

~ ,.,._ 
(~E SOUSA) 

irsousa 
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1 
Proc. Obras 

276/18 

~~'ro1JfJ~/ 

JUNTA DE FREGUESIA DA FEITOSA 

4990-348 FEITOSA - PONTE DE LIMA 

DECLARAÇÃO 

Joaquim Manuel Martins Vieira Pereira, Presidente da Junta de Freguesia 

da Feitosa, concelho de Ponte de Lima, no uso da competência que lhe confere a 

alínea 1) do nº 1 do artigo 18° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, atesta, para 

os devidos efeitos que a Junta de Freguesia, vai efetuar uma linha de 

abastecimento de água pública, e de águas residuais, em toda a extensão da Rua -
Trayessa das Çruzes,. com ligação à Rua Divino Salvador, depois de çonçluídqs os 
~ -

tr_qbalho,s atrás mencionados, irá proceder à sua pavimentação, prevendo efetuar 

todos estes trabalhos no decorrer do presente ano. 
- .. . .. -· . e ..... -- . . 

Por ser verdade e ter sido pedido, se passa a presente declaração, que vai assinada 

e carimbada por esta Junta de Freguesia. 

Feitosa, 02 de abril de 2019 

Preside 

Junta de Freguesia da Feitosa - Rua da Igreja, nº 284 - Feitosa - 4990 - 348 - Ponte de Lima 
Te!. 258 743 856 - NIPC 507 598 644 

ereira) 

Folha 6 
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DESPACHO 

Processo n º : 276/18 Data de Entrada: QUATRO de MARÇO pe 2019 
Requerimento nº: 935/19 

Requerente Principal: SOUJU.LIMA SOCIEDADE D.E CONSTRUÇÕE_S E IMOBILIÁRIA, 
LDA. 
Localização da Obra: TRAVESSA DAS CRUZES, 109 - FEITOSA 

1 ~ F O R M A Ç Ã · O ADMINISTRATIVA 

Proc. Obras 
276/18 
Folha 7 

· À Consideração Su~eribr: · · · · · · . . . . , ·, · . · · · . @ 
. 1 - Se a declaraçao da .Junta=. de Freguesia da Fe1tosa da resposta· a parte "A" da S·,f"""· J~ 
. informação técnica, e . . · 1 

2 - A verificação dos'.élementos indicados na ficha est atística. · S/_.; ~ 0 .,.;v~= ;"'-t---~ 

2019/03/27 

A Assistente Técnica, 

iMARIA DE FATIMA MATOS LOURENCO GONCALVES MATEUS) 



Geral - MunicíF>_io de Ponte de Lima 

De: 
Enviado: 
Para: 

Assunto: 

Importância: 

Exmo Senhor Presidente 

do Município de Ponte de Lima 

Freguesia da Feitosa <jffeitosa@sapo.pt> 
9 de outubro de 2018 20:21 
geral@cm-pontedelima.pt 

Pavimentação Rua das Cruzes - Feitosa 

Alta 

...::...___ 

é=-. 

__)-J. e~ )J ~+~1 
- \ . ~, 1'->-· -

() ~ - '-' -z . 

Venho por este meio pedir a V. Exas apoio financeiro para pavimentar a parte restant,~ da Rua das Cruzes e Travessa das Cruzes desta freguesia da, 

Mais informo que a Travessa das Cruzes ainda não dispõe de rede de água potável e saneamento básico, pedindo desde já que seja Pjft~lsto a sua instalaç_ão aquando da 

pavimentação. ) _ ~µ ,oCerJ~ /4iM,,-O.. ) .· . e»u,~ 
Com os me I ho rescu m prime ntos, fJ-0 

1 
< 1'" '-~ n q q' "<l, 

~fà-t.~~O X-JJL-ou( ?"~~- f C, ,t--

Joaquim Manuel Vieira Pereira 
{Presidente) 

rfreguesia da Feitosa 
~~,Jti™= -

· 4990-348 Feitosa 

Ponte de Lima 

t/f. +351258 743 856 

e.jffeitosa@sapo.pt 
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PONTEBLIMA 
ORTOFOTOMAPA (ANO 2011) TEA"A RICA t>A MUMA.N IDAOJ! 

Praça da 
4990-061 

www.cm 

Tel:+351 

Pedido da 
Junta Freauesla 

Folha9 
geral@c,..,,_ ______ ~_. 

,---- -- ------------------------------------- --------- -- ----------- --- ---------------------- ------- -----, 0 · 1 1 

Nome: 

Rua/Lugar: 

Freguesia 

N.2 Policia: 

"' 
Escalo 1 :10 66 ,,. 

S I STE MA DE CO O RD ENA D AS : 
Pf.JVOumun • EoropNnl,nu'lb, R,r,~•tn11m i,u 

BI: 

NIF: 

Telemóvel: 

E-mail: 

,---------------------------------------7 
: Autenticação: N• Doe: 41730 : 
1 ~ 1 

:. -t"'AVlt-1~~ : 
:· : 
1: 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 VJC.ft• ~ ---• t...-.:J,~ t ... 1o• ..... ~ 1~ 'l. 1 

'---------------------------------------' 
Data: 22/ 05/2019 

Página:1 
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1 
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~ MUNICÍPIO PONTE El ~ 
T ERRA RICA D A HUMANIDAD E 

Assunto: Pavimentação Rua das Cruzes - Feitosa = NIPG: 29196/18 

À CONSIDERAÇÃO DO SR. PRESIDENTE 

Sr. Presidente, 

Pedido da 
Junta Freguesia 

Folha 10 

A Junta dê Freguesia da Feitosa, solicita a pavimentação e dotação de infraestruturas de água 

e saneamento, para a Rua e Travessa das Cruzes. 

Da consulta que fiz à cartografia da freguesia, concluo que o traçado apresentado pela Junta 

de Freguesia, para a Travessa das Cruzes, não corresponde ao real, pelo que a Junta demarcou para 

intervir, em terreno privado. 

A toponímia desta freguesia foi aprovada em Reunião de Câmara de 04 de Maio de 2009, 

com a colaboração do então Presidente da junta de Freguesia, o Sr. António Carneiro de Sousa, que 

nasceu e cresceu bem próximo daquele local, conhecedor profundo do caminho público que ali 

existia e terminava na lateral do campo de futebol, tal qual como foi demarcado para a referida 

aprovação. Consultei a cartografia aprovada que está em vigor, assim como os ortos dos anos de 

2005, 2009 e 2015, que comprovam a inexistência de qualquer acesso para além do campo de 

futebol, e dos quais junto extratos. 

Face ao exposto, e porque o arruamento real existente não serve ninguém, sou de opinião 

que de momento não deve fa2er-se qualquer investimento, verificando-se at é, que os terrenos 

rústicos ali existentes confrontam com a Rua do Divino Salvador, o qual já possui as infraestruturas 

de água e saneamento pretendidas. 

Ponté de Lima, 19 de Junho de 2019 

Tel 258 900 4.00 Fax 258 900 4 1 o • Praça da Republica. 4990-062 Ponte de Lima. geral@cm-ponte 



EXTRATO DA CARTA TOPONÍMICA DA FREGUESIA DE FEITOSA 

. ~-· , ... 
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--------------

2 - Rua da Posa 

4 - Rua da Coelheira 

6 - Rua do Espírito Santo 

11 - Rua da Fcitosa 

13- Rua do Tripeiro 

15- Rua da Poça 

26 - Rua do Cotinho 

27 - Rua da Fonte do Tomo 

28 - Travessa da Fonte do Tomo 

29 - Rua das Cruzes 

30 - Rua do Postigo 

31 - Travessa das Cruzes 

32 - Rua do Divino Salvador 

33 - Rua de Valença 

34 - Rua da Tapada do Monte 

35 - Rua de S. Lourenço 

36 - Rua do Tojeiro 

38 - Rua da Fonte de Fiiô 

Aprovada em Reunião de Câmara de 4 de Maio de 09 

Pedido da 
Junta Freguesia 

Folha 11 
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~ MUNICÍPIO PONTE E)~ 
'n;iUtA R ICA áA ►IUMA.MIOADI' 

FREGUESIA DA FEITOSA - TRAVESSA DAS CRUZES 

ORTO2005 

ORTO 2009 

ORTO2015 

Pedido da 
Junta Freguesia 

Folha 12 



~ MUNICÍPIO PONTE E) t!A 

DATA: 1/07/2019 

Informação Interna 

Unidade Orgânica: Divisão de Servicos Urbanos 

Pedido da 
Junta Freguesia 

Folha 13 

DE: Chefe da DSU, Eng. Carlos Lima 

PARA: Vice-President e de Câmara 

CC: 

ASSUNTO: Requalificação da Travessa das Cruzes e parte da Rua das Cruzes 

faona. Vice-Presidente, 
No seguimento do requerimento da Junta de Freguesia da Feitosa tendo em vista a requalificação dos 
arruamentos acima referidos, e em conformidade com orientações superiores, procedemos à correção do 
projeto, atendendo a que a Travessa das Cruzes, termina no final do antigo campo de futebol, conforme 
consta mapa de toponímia aprovado. 
Dessa fonna apresentam-se novas peças desenhadas e respetivos mapa de quantidades e orçamento, 
resultando o seu valor em 18.281,00 € mais IV A 

O efe da DSU, 

~ 

Mod.073/SGQ.02 Município de Ponte de Lima I Praca da Reoública 1 4990-067 Pnnt P rlP I ima I T,,J,,fnnA· 1. 1~11 7~R onn Ann , 
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: MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 
1 

: Prap da República • 4990-062 Ponte de Uma 
: Tel:+)51258 900 400- fa,c 258 900 424 
: W~b;www.cm-pontedelima.pt Mall: geral@cm-pontedelima.pt 
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~ 
PONTE0UMA 

TERliA.ltlC A D.A >JUMA.N IDAl>I' 

OEP - Divisã o d e &tudos e Planeamento (SIG -Sistemas de Informaçã o GeogrMica) 

Toponímia e Números de Polích'.1 do Concelho de Ponte de Lima 

Rua/Lugar: Ng Policia : Freguesia: 

Descrição: Planta d e localfiaçJo de Topónimo e Número de polícia 

Pedido da 

Escala 1:2000 

100 

S ISTEMA D E COOROENAOAS'. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 Mtlros : 
1 

PT0lltOt,'ETRSII - Ewopnn Trrrtttrill Rdtrffltt Sy.s1trt11,n 

1 
1 
1 
1 

Data: 28/06/2019 N2 Doe: 42889 i 
-----------------------------------------' 



~ MUNICÍPIO PONTE 8 ~ 
TC:RRA " ICA DA HUMANIDADE 
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Planta 
Toponímica 

Folha 15 

Tel 258 900 400 - Fax 258900410 - Praça da República• 4990062 Ponte de Uma -geral@cm-pontedelima.pt-www.cm -pontedelima.pt 
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