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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 à atleta Beatriz Fernandes pela conquista do título de vice-campeã do Mundo em 

C1500, na categoria júnior, no Campeonato do Mundo de Velocidade, em Montemor-o

Velho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo 

ser dado conhecimento. 

_Intervenção dos Vereadores: _______________________ _ 

_ A Senhora Vice-Presidente, Vereadora Eng.~ 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. _____________ _ 

_ O Senhor Vereador Eng. Q Vasco Ferraz, em resposta à exposição da Senhora Vice

Presidente, Vereadora Eng.~ Mecia Martins, ditou para a ata a seguinte declaração: "O 

processo veio informado para as minhas mãos, não faz parte das minhas competências 

decidir sobre se o caminho pode ou não passa r a público e sobre as questões de toponímia, 

decisão que deve ficar a cargo do vereador responsável, que caso necessite de alguma 

questão relativa ao licenciamento deverá dar despacho de forma o processo ter o 

andamento necessá rio na divisão competente. Em relação à situação de Santa Comba, quem 

recebeu o caminho como público, foi a Assembleia de Freguesia que deliberou que o mesmo 

deveria ser devidamente infraestruturado. Após a receção de um processo de licenciamento 

de uma habitação, o referido caminho, acompanhado de ata da Assembleia de Freguesia 

atrás descrita, OS serviços da Divisão de Obras e Urbanismo, informaram que se deveria 

proceder ao licenciamento das infraestruturas do arruamento". 

_ De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista questionando a 

Dr.~ Ana Machado no sentido de saber qual o valor das coimas pendentes das Finanças, em 

relação à Associação Concelhia das Feiras Novas. Uso u ainda da palavra no sentido de saber 

se existe algum projeto para aquele espaço, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, por trás 

da Pastelaria Doce Encontro. ________________________ _ 

_ A Senhora Vereadora Dr.~ Maria João Sousa no uso da palavra agradeceu a si mpatia e 

amabilidade de todos os elementos do executivo, assim como de todos os funcionários 

municipais. Agradeceu ainda ao Vereador Dr. Abel Baptista, por todo o apoio, e lamentou 

não ter contribuído mais para o bem-estar dos Limianos. _____________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra referiu que ter estado na 

oposição foi uma forma de poder ajudar a que a fiscalização à atividade municipal fosse um 
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bocadinho diferente, e qu e cada posição foi sempre uma pos ição políti ca e nunca pessoa l. 

Aind a no uso da palavra agradeceu à Vereadora Dr. " M aria João So usa referindo que foi uma 

Vereadora absolutamente inca nsável em termos de trabalho e lealdade. Desejou as maiores 

fe lici dades pessoais e profi ss ionais ao Eng.º Vict or Mendes e à Eng.ª mecia Martins, 

considerando que não se vão recand idat ar. _________________ _ 

_ O Se nhor Pres idente da Câ mara Municipal Eng.º Vict or Mend es, no uso da palavra, 

desped iu-se do execut ivo, referindo que apesa r das divergências do ponto de vist a políti co, 

considera que cada um dos vereadores deu o seu melh or contributo para a melhoria da 

qu alid ade de vid a dos co ncidadãos. Ainda no uso da pa lavra agradeceu a t odos e desejou o 

maior sucesso a t odos do ponto de vist a fam ili ar, profission al e pessoa l. ______ _ 

_ ORDEM DO DIA: Prese nte a ordem de t rabalhos, foram tomad as as segu intes reso lu ções 

acerca dos assuntos dela const antes. ____ ______ _ _ ___ _____ _ 

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

cumprimento do disposto no núm ero 2, do arti go 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

set embro, 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 aprova r a at a da 

reunião rea li zada a 23 de agosto de 2021, pe lo que vai a mesma ser ass inada pelo Exmo. 

Senhor Presid ent e e pela Secret ári a. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 132/86 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 132/86 - Lote nº 1 na Rua do Divino Salvador, 1333 na Freguesia de 

Vitorino das Donas - Requerente: Ivone Dantas Neiva de Lima - Aprovação. A Câ mara 

M un icipal deliberou por unanimidade aprova r o pedido de alteração ao alvará de 

loteam ento nº 132/86, lot e nº 1, processo de lotea mento nº 132/86, sito na Rua do Divino 

Sa lvador, 1333 na Freguesia de Vitorino das Donas, requerido por Ivone Dantas Neiva de 

Lima . O Se nhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz não participou na discussão e votação dest e 

ponto, declarando-se impedido. _ ___ _______ __________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 111/83 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 111/83 - Lote nº 32 na Rua Beco da Marta nº 31 na Freguesia da Ribeira -

Requerente: Bruno Manuel Sousa da Cunha Almeida Ferraz - Aprovação. A Câ mara 

Municipa l deliberou por unanimidade aprova r o pedido de alteração ao alva rá do-!--' 

lot eam ento nº 111/83, lot e nº 32, processo de lotea mento nº 111/83, sito na Rua do Beco 
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da Marta nQ 31, na Fregues ia da Ribeira, requerido por Bruno Manu el Sousa da Cunha 

Almei da Ferraz. 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 9/08 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 2/09 - Lote nQ 10 na Rua da Posa, na Freguesia da Feitosa - Requerente: 

Hélio Alexandre Costa da Silva - Aprovação. A Câmara Municipa l deliberou por 

unanimidade aprova r o ped ido de alteração ao alvará de loteamento nQ 2/09, lote nQ 10, 

processo de loteamento nQ 9/08, sito na Rua da Posa, na Freguesia da Feitosa, requ erido 

po r Hélio Alexandre Costa da Silva . _____________________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 9/08 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 2/09 - Lote n2 7 na Rua de S. Lourenço, na Freguesia da Feitosa -

Requerente: Souju.lima - Sociedade de Construções Imobiliária, Lda. - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria seis votos a f avo r e uma abstenção da Sen hora 

Vice-Presidente, Vereadora Engª Mecia Martins, aprovar o pedido de alt eração ao alva rá de 

lot ea mento nQ 2/09, lot e nQ 7, processo de lotea mento nQ 9/ 08, sito na Ru a de S. Lourenço, 

na Freguesia da Feitosa, requerido Souju.Lima - Sociedade de Construções Imobiliári a, Lda . 

A Senhora Vice-Pres idente, Vereadora Eng.ª Mecia Martin s, ditou pa ra a ata a segu inte 

declaração de voto: "abstenh o-me na votação dest e processo de alteração do alva rá, pois 

tenho dúvi das se os met ros quadrados, incluindo a habitação e anexos, não ultra passam 

aqu ilo qu e é permit ido no regulamento". __________________ _ 

_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 25/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 71/96 - Lote n2 2 na Rua Papa João Paulo II n2 784, na Freguesia de Arca e 

Ponte de lima - Requerente: SOU - Consultaria e Investimentos, Lda. - Promoção de 

consulta aos proprietários por edital nos termos do nQ 3 do art.Q 6Q do RME. A Câma ra 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta aos propri etários por ed ital, 

con forme o disposto no nQ 3 do art. Q 6Q do RME, relativo ao pedido de alteração ao alva rá de 

lot ea mento nQ 71/96, Lot e nQ 2, sito na Rua João Paulo II, nQ 784, na Fregues ia de Arca e 

Ponte de Lima, processo de loteamento nQ 25/95, requ erido por SOU - Consultari a e 

Invest im entos, Lda. ___________________________ _ 

_ 2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 2/19 -Local: Rua do Santuário de Senhora da Boa 

Morte, Freguesia da Correi hã - Requerente: Marco Paulo dos Santos Fernandes e Silvia 

Maria dos Santos Fernandes Viana - Aprovação. A Câmara Municipa l deliberou por 

unanimidade aprovar o processo de loteamento nQ 2/19, sito na Rua do Santuári o de 
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Senhora da Boa Morte, na Freguesia da Corre lhã, requerido por Marco Pa ulo dos Santos 

Fe rnand es e Silvia Maria dos Sa ntos Ferna ndes Viana, _____________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS, ___________________ _ 

_ 3.1-- EMPREITADA DE "CENTRO CIVICO DE POIARES - PARQUE DE ESTACIONAMENTO" 

- Trabalhos complementares. A Câma ra M un icipal deliberou por unanimidade aprovar os 

t rabalhos comp lementares de acordo com o disposto nos nQs 1 e 2 do art ,Q 370 do CCP, no 

montante de 16,353,40 € (dezasseis mil trezentos e cinquenta e t rês euros e qua renta 

cêntimos), acrescidos de IVA à t axa legal em vigo r, pa ra efeitos de adjudicação e 

co nt ratu alização, de acordo com a inform ação prest ada a 21 de julh o de 2021, pela Divisão 

dos Serviços Urba nos, __________ ___ ________ ____ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "CENTRO CIVICO DE CABAÇOS E FOJO LOBAL" - Trabalhos 

complementares. A Câ mara Munici pal deliberou por unanimidade aprova r os traba lhos 

complementa res de acordo com o disposto nos nQs 1 e 2 do art ,Q 370 do CCP, no montante 

de 16,857,20 € (d ezasseis mil oitocentos e cinquenta e set e euros e vinte cê ntim os), 

acrescidos de IVA à t axa lega l em vigor, para efeitos de adjud icação e contratualização, de 

acordo com a informação prestada a 21 de jul ho de 2021, pela Divisão dos Serviços 

Urbanos, _________________ ___ _ _____ ____ _ 

_ 3.3 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DO CAMPO DO SANTíSSIMO - Aprovação do 

Projeto de Arquitetura . A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto 

de arquitetura, _______________ ___ ________ __ _ 

_ 3.4 - REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA E CEMITÉRIO DA FACHA -

Aprovação do Projeto de Arquitetura. A Câma ra M unici pal deliberou por unanimidade 

aprova r o projeto de arquitetura, _____________________ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE " ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - ETAR DE 

FREIXO" - Revisão de preços. A Câma ra Mun icipal deliberou por unanimidade aprova r a 

revisão de preços de acordo com o disposto no art.Q 382 do CCP no montante de 4, 775,66 € 

(quatro mil set ecentos e set enta e cinco euros e sessenta e se is cêntimos), acrescidos de IVA 

à t axa lega l em vigor, de acordo com a informação prestada a 31 de agosto de 2021, pelo 

Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos, ____ _ ___ ___ _ ___ ____ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E PÚBLICA -

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA" - Revogação da deliberação de Câmara de 09/08/2021. A 

Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprova r a proposta de revogação da 

deliberação de Câmara de 09 de agosto de 2021, adjudicando à Firma Cunha Bastos, o Lote 
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1, pelo va lor de 553.343,92 € (quinhentos e cinquenta e três mil trezentos e qu arenta e três 

euros e noventa e dois cêntimos), acrescidos de IVA á taxa legal em vigor, o Lote 2 pelo va lor 

de 223.440,99 € (duzentos e vinte e três mil quat rocentos e quarenta euros e noventa e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à t axa lega l em vigor e o Lote 3 pelo va lor de 37. 148,23€ 

(t rin ta e sete mi l cento e quarenta e oito euros e vinte e três cêntimos), acresc idos de IVA À 

t axa lega l em vigor, da empreitada "Sist emas de Iluminação Decorativa e Públi ca - M unicípio 

de Ponte de Lim a", de acordo com a informação prest ada a 31 de agosto de 2021, pelo 

Chefe da Divisão dos Serviços Urb anos. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

do contrato. ___ _ _ ____ ____________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _____ ___ ___ ___ ___ _ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE S.PEDRO D'ARCOS - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Beneficiação da Rua da Barreira, Agro e Fréguda". A Câmara Municipa l deliberou por 

unanimidade atribuir um a co mparti cipação finance ira de 70% até ao montante máximo de 

21.614,83 € (vinte e um mil se iscentos e catorze euros e oitenta e três cênt imos), à Fregues ia 

de S. Pedro D' Arcos, destinada a comparti cipar as obras de "Benefi ciação da Rua da Barreira, 

Rua do Agro e Rua da Fréguda", a transferir à medid a da execução dos trabalhos e medi ante 

informação dos serviços t écnicos do M unicíp io, aprovando a sua execução. _ _ _ __ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1- ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE PONTE 

DE LIMA - Solicita a cedência do Auditório Municipal para o dia 10 de setembro, pelas 

19:00 horas. A Câmara Munici pal deliberou por unanimidade autori za r a cedência do 

Auditóri o M unicipa l no dia 10 de setembro, pe las 19:00 horas, à Associação de Escritores 

Jornalistas e Produtores Cu lt urais de Ponte de Lim a, pa ra apresentação da obra literá ria 

"Transolitariano", do autor Vítor Vice nte. ___________ _______ _ 

_ 5.2 - MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO - DIVISÃO DO DESPORTO - ratificação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente a 25 de agosto, de autorização de cedência do 

Pavilhão Municipal nos dias 31 de agosto e 1,2,6,7,8,13,14,15 e 16 de setembro para a 

realização de treinos da equipa sénior de hóquei em patins da Associação Juventude de 

Viana. A Câ mara Munici pal deliberou por unanimidade nos t ermos e para os efe itos do 

disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13, de 12 de set embro, na sua 

redação atual, ratifi ca r o despacho proferi do pelo Senhor Presidente da Câ mara Municipal a 

28 de agosto, de aut orização de cedência do Pavi lhão Municipal nos dias 31 de agosto e 
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1,2,6,7,8,13,14,15 e 16 de setembro, ao Município de Viana do Caste lo, para a rea lização de 

treinos da equipa sénior de hóquei em patins da Associação Juventude de Via na. 

_5.3 - PEDRO GOMES - Solicita a cedência do Auditório Municipal para o dia 08 de 

outubro, pelas 18:00 horas para apresentação do romance "Port-Louis, Rue Vauban, 56 -

Bretanha". A Câma ra M unicipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditório Municipal no dia 08 de outubro, pelas 18:00 horas, a Pedro Gomes, para 

apresentação do romance "Port-Louis, Rue Va uban, 56 - Bretanha". ________ _ 

_ 5.4 - MANUELA CATARINA BARREIROS AMORIM - Aceitação de cedência de parcela de 

terreno na Freguesia da Correi hã para domínio público. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aceitar a cedência ao domínio público de uma parcela com a área de 136 m2 a 

desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 5053 com 

aquisição regi stada a favor de Manuela Catarina Barreiros Amorim casada com André 

Armindo de Puga Lopes, pela AP. 2492 de 2021/05/13, inscrito na matriz pred ial urbana sob 

o artigo 590, freguesia da Correlh ã. 

_5.5 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

BANDA DE MÚSICA DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprova r a proposta de Protoco lo de Colaboração a celebrar entre o Município 

de Ponte de Lima e a Banda de Música de Ponte de Lim a. ____________ _ 

_ 5.6 - ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS - Aprovação. A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade aprova r o Encerramento das Contas Ban cárias CGD -

Censos/2021- 0636064743830; CGD-0636021726330; Novo Banco - 000037642112; devido à 

não existência de movim entos, de acordo com o disposto no n91 do artigo 189 do 

Regulamento de Controlo Interno e de acordo com a informação prestada pelo Serviço 

Financeiro. _____________________________ _ 

_ 5.7 - "AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E TECNOLÓGICO PARA ESCOLAS EB 

2/3 DO CONCELHO" - Prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas. 

Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 01 de setembro de 

2021. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade nos t ermos e para os efe itos do 

disposto no número 3, do art igo 359, do Anexo I, da Lei n.9 75/13, de 12 de setembro, na sua 

redação atu al, rati fi car o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câ mara Municipal a 

01 de setembro de 2021, de autorização da prorrogação do prazo fi xado para apresentação 

das propostas. 

_(06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ ---,_=_~ 

rJ; 
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_6.1 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E EDL - ESCOLA DESPORTIVA LlMIANA - Aprovação. A 

Câma ra Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a ce lebrar ent re o Mun icípio de Ponte de Lim a e a EDL - Escola 

Desport iva Limiana. _________________________ _ 

_ 6.2 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O BASKET CLUB LlMIENSE - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a ce lebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Basket Club Limiense. __ _ 

_ 6.3 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E SPAC BIT - SÃO PEDRO D' ARCOS ASSOCIAÇÃO DE 

CICLISMO - Aprovação. A Câma ra Municipa l deliberou por unanimidade aprovar o 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a ce lebrar entre o M unicípio de Ponte 

de Lima e SPAC BIT - São Pedro D' Arcos Associação de Cicl ismo. _________ _ 

_ 6.4 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A CASA DO POVO DE FREIXO - Aprovação. A Câma ra 

Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a ce lebrar entre o M un icípio de Ponte de Lima e a Casa do Povo de Freixo. __ _ 

_ 6.5 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA CORRELHÃ

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Contrat o Programa 

de Desenvolvimento Despo rtivo a ce lebrar entre o Município de Ponte de Lim a e a 

Associação Desportiva e Cultural da Corre lh ã. ________________ _ 

_ 6.6 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DESPORTIVO DE VITORINO DOS PIÃES -

Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desport ivo a ce lebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 

Desportivo de Vitorino dos Piães. ____________________ _ 

_ 6.7 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo a celebra r entre o Município de Ponte de Lima e a Academia 

de Futebol de Ponte de Lima. ______________________ _ 
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_6.8 - ASSOCIAÇÃO DE FOlCLORE DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribu ir à Associação de Folclore de Ponte de Lim a, 

um subsídio no montante de 12.498,76 € (doze mil quatrocentos e noven ta e oito euros e 

setenta e seis cênt imos). _____________ ___________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Henrique Carva lho usou da palavra 

para vo ltar a falar do problema que as obras da ponte causara m no moinho e Levada da 

Lameira e que ainda aguarda uma resposta. 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57 2, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efe itos im ediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíss imo Presid ente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasse is horas. ___ ___________ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lid a e achada conforme, va i ser ass inada. __ _ 

-
A Secretária, 

tt,/1e- S~'<--'Ú(\Vl ~"? vr l Ao dtc4, Aõ' 
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REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE 06 DE SETEMBRO DE 2021 

PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, no passado mês de 

Agosto, chegou-me às mãos um processo com um pedido para atribuição de topónimo 

na freguesia de Refoios do Lima, referente a um caminho que denominaram de 

consortes, com o seguinte despacho do Sr. Vereador Vasco Ferraz: "Ao Vereador 

Responsável pelo pelouro". Como sabem, só se pode atribuir topónimo a vias que 

sejam públicas e, neste caso, de acordo com o solicitado, é um caminho de consortes. 

Ora, caminho de consortes não é público, é terreno de propriedade privada que obriga 

o dono dessa terra a ceder a outros proprietários o direito de passagem. 

O regulamento Municipal em vigor nO 263/2010, no seu Artigo 2° alínea h) 

estipula que as obras de criação de arruamentos viários e pedonais são "Obras 

de Urbanização", e ainda de acordo com o Artigo 3° deste mesmo regulamento, 

"estas obras estão sujeitas ao cumprimento do disposto no RJUE", pelo que o 

processo terá de ser instruído com apresentação do pedido nesta Câmara Municipal. 

Como nesta Câmara, a única Divisão que analisa e licencia obras de particulares é a 

Divisão de Obras e Urbanismo (DOU), expedi o processo com o seguinte despacho: 

"Assunto DOU", 

No dia seguinte, para espanto meu, o mesmo processo regressou inalterado à 

minha secretária, com um novo despacho do Sr. Vereador Vasco Ferraz, nos mesmos 

termos do anterior: "Ao Vereador Responsável pelo pelouro". Pensei para mim, 

das duas uma: 

- Ou o Sr. Vereador Vasco Ferraz desconhece as funções que lhe competem, 

uma vez que só pode ser atribuído topónimo a um caminho público. Um caminho 

privado, como é o caso deste, só pode ser tornado público após licenciamento pela 

DOU, organismo sob a tutela do Sr. Vereador; 

- Ou o Sr. Vereador está a querer jogar o jogo do gato e do rato comigo! 

Mesmo sabendo que, nesta fase, nada tem a ver com as funções que me estão 

atribuídas, resolvi entrar no jogo do Sr. Vereador e fazer uma visita ao referido 

caminho. 
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Chegada ao local pude verificar que não se trata sequer de um caminho de 

consortes, mas apenas de um acesso particular a uma moradia ali existente, sem 

quaisquer infraestruturas públicas, ao contrário das informações da DOU que constam 

no processo e que anexo (fls. 4-6). Constatei no local que a água domiciliária e a 

eletricidade são ramais que servem apenas a moradia e as águas pluviais não são 

mais que um rego usado para regadio. Quero também salientar que a certidão da 

Conservatória do Registo Predial, anexa ao processo, não faz menção a nenhum 

caminho de consortes. 

Depois do que observei resolvi fazer uma visita ao caminho de Santa Comba, 

que no passado dia 25 de Agosto foi notícia num artigo do jornal Alto Minho. 

Convido o Sr. Presidente, as Senhoras e os Senhores Vereadores a fazer uma 

visita ao local destes "dois caminhos" com o intuito de se verificar in loco e comparar 

as infraestruturas e a largura média de cada um dos caminhos. O caminho de Santa 

Comba (que entronca com a Rua da Ciranda junto ao N° 206) tem uma largura 

superior a 6,00m, mais que suficiente para se cruzarem duas viaturas uma pela outra; 

e possui as infraestruturas de saneamento, água e eletricidade. O caminho de Refoios 

do Lima (que entronca com a Rua das Lages N° 105) tem largura média de 3,20m, 

que impossibilita o cruzamento de duas viaturas; e, como já afirmei, não tem quaisquer 

infraestruturas. 

Meus senhores, é chocante a incoerência, e a manifesta desigualdade de 

tratamento, que o Sr. Vereador Vasco Ferraz pratica em relação aos munícipes. São 

estas decisões díspares, carregadas de arrogância e prepotência que nos 

envergonham e em nada dignificam o executivo Municipal. 

Pergunto diretamente ao Sr. Vereador Vasco Ferraz: com os critérios que 

propõe para a aprovação do caminho de Refoios do Lima e, usando esses mesmos 

critérios no caminho de Santa Comba, quais são os fundamentos que utiliza para o 

reprovar? Ou para além daqueles critérios que constam da informação técnica, há 

outros valores que são tidos em conta, e que não são visíveis na minha apreciação? 

Sr. Presidente, é lamentável que, após tantos anos, o caminho de Santa Comba 

ainda não esteja resolvido. O Sr. teve vários sinais ao longo do mandato relativamente 

ao comportamento prepotente e insidioso do Sr. Vereador Vasco Ferraz, que 
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indiciavam que não haveria entendimento. A perpetuação dos problemas em nada 

contribui para o desenvolvimento do município. Os melhores interesses do município 

e dos munícipes devem ser o objectivo primordial de qualquer executivo camarário. 

Compete ao Presidente da Câmara assumir o papel de timoneiro, mediando a gestão 

de conflitos para a persecução desse objectivo, e não abster-se das suas funções 

comportando-se como a avestruz que finge ignorar o que a rodeia. 

Senhor Presidente o processo do caminho de Refoios do Lima, que me foi 

dirigido pelo Sr. Vereador Vasco Ferraz, vou reencaminha-lo para V. Ex', que saberá 

certamente para quem o encaminhar. 

Junto anexo três fotocópias do pedido de Refoios do Lima, (fls. 4-6) e mais duas 

fotocópias com a localização de cada um dos "caminhos" (fls. 7,8), e convido a 

comunicação social, os munícipes e cidadãos deste concelho, a visitarem os referidos 

caminhos e fazerem a vossa apreciação sem a influência de terceiros. 

Solicito que esta declaração, assim como todos os documentos que a 

constituem, fiquem anexos à ata desta Reunião de Câmara para que sejam do 

conhecimento do público. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
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DESPACHO 

Processo nO: 461/21 Data de Entrada: OITO de JUNHO de 2021 
Requerimento nO: 2750/21 

Requerente Principal: JOSÉ DE SOUSA FARIA 
Localização da Obra: Campo do Prado - REFOIOS DO LIMA 

INFORMAÇÃO TÉCNI CA 

Após deslocação ao local verifiq uei que se trata de uma área pavimentada em cubo de granito, 

com uma largura média de aproximadame nte 4 metros, tendo já sido realizadas as 

infraestruturas das águas pluviais. 

À Consideração Superior, 

2021 / 07/30 

ALVES) 

palves 
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Processo nO: 461/21 Data de Entrada: OITO de JUNHO de 2021 
Requerimento nO: 2750/21 

Requerente Principal: JOSÉ DE SOUSA FARIA 
Localização da Obra: Campo do Prado - REFOIOS DO LIMA 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Os requerentes solicitam a alteração de um caminho de consortes para caminho 
público, o qual dá acesso a um prédio urbano antigo e dois prédios rústicos, 
encontrando-se o referido caminho pavimentado em cubo de granito, onde já existe 
rede de energia elétrica, conforme documentam as fotos da folha n° 14, rede de 
abastecimento de água e águas pluviais. 

Trata-se de um caminho com uma largura média de 4 metros numa extensão de cerca 
de 82 metros, infraestruturado, pelo que tendo em conta a existência de um prédio 
urbano com mais de 30 anos no local, a existência de infraestruturas pública, sou de 
opinião caso seja esse o entendimento superior não haver inconveniente na alteração 
de caminho de consortes para caminho público desde que: 

1°_ No caso de inexistência de alguma infraestrutura pública nomeadamente 
telefones e rede de saneamento, as despesas para a instalação dessas 
infraestruturas, serão por conta dos proprietários dos prédios que confrontam com o 
referido caminho; 

2°_ Obtenha parecer favorável da Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia de 

UM6 
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FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - RUA DAS LAGES N!! lOS 



SANTA COMBA - NO ENTRONCAMENTO COM A RUA DA CIRANDA JUNTO AO N~ 206 
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