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EDITAL 

_ Eng.0 Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de 

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

artigo 56° do Anexo Ida Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, com as alterac;oes 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reuniao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 20 de novembro de 2017 e aprovada em 27 de 

novembro de 2017. --------------------------------------------

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

que vao ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de 

Lima, www.cm-pontedelima.pt. ----------------------------

Ponte de Lima, 27 de novembro de 2017, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.0
) 
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20 de novembro de 2017 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunlfio: 20 de novembro de 2017 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa,os do Conce/ho 

PRESEN(:AS: 

Presldente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng! Mecla Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel lima Baptista 
Dri Ana Maria Martins Machado 
Enge Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr.! Maria Joao lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnlclo da Reunlao: Qulnze horas 
Encerramento: Dezassete horas e vinte e cinco minutos 

2 

Secretarlo: Chefe de Dlvls/Jo Municipal: Or.!! Maria Sofia Fernandes Ve/ho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora,ao Tecnica: Mil Gullhermlna Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 6.309.454,27 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por min uta 

_....,... 
~ 

D 
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PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Senhor Presidente da Camara Municipal no uso da palavra delxou um 

agradecimento especial ao Eng." Joao Abreu Lima pela oferta de urn conjunto de revistas 

antigas e raras, que valorizara o nosso esp61io municipal. 

__ Por fim o Senhor Presidente propOs a realiza9ao de uma reuni§o extraordinaria no dia 

11 de dezembro, as lShOOm. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

realizac;:ao no dia 11 de dezembro, as lShOOm, no Salao Nobre, de uma reuniao 

extraordinaria. 

_lnterven~llo dos Vereadores: --------------------

-- Usou da palavra em primeiro Iugar, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista referindo 

que hoje se comemora o Dia lnternacional dos Direitos da Crian~a, e a prop6sito desse dia 

nao quis deixar de registar o seu lamento pelo facto de o refeit6rio do Centro Escolar da 

Facha ter flcado um dia sem gas que falhou as onze horas do dia 8 de novembro e s6 voltou 

a ser reposto no dia seguinte, n21o tendo sido concluida a refeic;:21o do dia e a do dia segulnte 

foi servida mais tarde, mas apenas parte da mesma foi confecionada, considerando a 

ementa que estava prevista. A prop6sito de refeit6rios, referiu ainda que a Camara 

Municipal, na pessoa do seu Presidente, deveria apresentar um reparo a DGESTE 

relativamente a qualidade das refei~oes servidas na Escola Antonio Feij6, considerando que 

a refei9§0 servida por uma empresa no dia 13 de novembro foi de uma qualidade que deixou 

muito a desejar, manifestando o desagrado relativamente a esta situac;ao, que deve ser 

rapidamente resolvida, atendendo a defesa dos interesses e direitos das crian~as, tendo 

apresentado urn vfdeo da situac;:ao. Referiu que solicitou explicac;oes a Escola, na pessoa do 

seu Dlretor, e a DGESTE. Alnda no uso da palavra referlu que a ocupac;:~o da via publica em 

Ponte de Lima tern de ser pensada. Referiu que deixou de ser possfvel passear na Avenida 

dos Platanos com as felras, exposlc;:c3es e ocupac;:21o da via publica com tendas. Referiu ainda 

que existem esplanadas fechadas que ocupam o domrnio publico de tal forma que 

condicionam a passagem dos peoes, carrinhos de bebe, cadeiras de rodas, obrigando mesmo 

a circularem pela faixa de rodagem. Considera que deve ser tomada uma declsao, 

mostrando-se disponrvel para trabalhar numa proposta com vista a reorganizac;ao da 

ocupa~ao da via publica. Referiu a existencia de urn esgoto que derrama diretamente no Rio 

Lima, mais ou menos a melo da Av. dos Platanos, considerando tratar-se de esgoto dado ter 

cheiro, e que passa visfvel junto ao estacionamento existente ao Hotel lnlima, situa~ao que 

carece de resoluc;:fio. Referiu ainda que num terrene propriedade do Municipio de Ponte de 
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Lima, antiga escola primaria da Seara, existe urn muro de suporte com cerca de 2,50 metros 

que ruiu no ano passado para dentro de uma propriedade privada exlstlndo um amontoado 

de pedras que impedem o cultivo e a utilizac;ao do terrene par parte do proprietario, tendo 

ha dias voltado a ruir. Considera que a Camara Municipal deve dar o exemplo, cumprindo o 

estipulado na legislac;ao, reparando o muro. Referiu que no passado Sabado decorreu com 

grande sucesso a XVII desclda do Sarrabulho, iniciativa promovlda pelos BATOTAS, 

assodac;ao da qual e Presidente da Assembleia Geral, com grande reflexo nas redes sociais e 

com impacto muito significative na economia local. Referiu que a iniciativa teve autorizac;ao 

da GNR, da PSP e da lnfraestruturas de Portugal, lamentando que par parte da Camara nao 

tenha existido sensibilidade para apoio desta iniciativa com a eletricidade para a partida e a 

agua para lavagem das bicicletas no final. Terminou questlonando a Camara Municipal no 

sentido de saber se ja foi criado ou nao o email institucional, e considerando o aproxlmar da 

epoca nataHcia solicitou a disponibilizac;ao de postais de Natal que se destinam a ser 

enviados, na qualidade de vereador, a entidades e pessoas do concelho, bem como de um 

trabalhador que possa dar apoio nesta materia. ---------------

-- 0 Senhor Vereador Eng.!:! Vasco Ferraz no uso da palavra propos urn voto de 

felicitac;oes a Sara Soares, investigadora limiana no Institute de Saude Publica da 

Universidade do Porto (ISPUP) e aluna do Programa Doutoral em Saude Publica da Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), que foi galardoada como Premia Santander 

Universidades Idea Puzzle. A C~mara Municipal deliberou por unantmldade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento. 

__ 0 Senhor Presidente e os Sen hares Vereadores prestaram os esclarecimentos tides por 

convenlentes. ---------------------------------

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguint es resoluc;5es 

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVA~O DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artlgo 57!:! do Anexo I, da Lei n.2 75/2013, de 12 

de setembro, e sem prejurzo da sua previa aprovac;ao sob a forma de min uta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artig01 dellberou por unanimidade aprovar a ata da 

reuniao realizada em 27 de outubro de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretaria. ---------------------

_ {02) OBRAS PARTICULARES - --- - ------ -------
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_2.1 • PROCESSO DE OBRAS N2 203/17 - Requerente: Santa Casa da Miseric6rdla de 

Ponte de Lima - Presente urn requerimento a solicitar a isen~ao de taxas municipals. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade isentar a Santa Casada Miseric6rdia de Ponte 

de Lima das taxas de licenciamento, no valor total de 877,58 euros (oitocentos e setenta e 

sete euros e cinquenta e oito centimos), ao abrigo da autorizac;:ao generica deliberada pela 

Assembleia Municipal. _______________________ _ 

_ 2.2 • PROCESSO DE OBRAS Ng 204/17 - Requerente: Santa Casa da Misericordia de 

Ponte de Lima - Presente urn requerlmento a solicltar a isen~i!io de taxas municipals. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade isentar a Santa Casada Misericordia de Ponte 

de Lima das taxas de licenciamento, no valor total de 1.620,56 euros {mil seiscentos e vinte 

euros e cinquenta e seis c~ntimos), ao abrigo da autorizac;:ao generica deliberada pela 

Assembleia Municipal.-----------------------

_2.3 - PROCESSO DE OBRAS N2 205/17 - Requerente: Santa Casa da Miseric6rdia de 

Ponte de Lima - Presente urn requerimento a solicitar a isen~ao de taxas municipals. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade isentar a Santa Casada Misericordia de Ponte 

de Lima das taxas de llcenciamento, no valor total de 2.174,77 euros (dois mil cento e 

setenta e quatro euros e setenta e sete centimos), ao abrigo da autoriza~ao generica 

deliberada pela Assembleia Municipal. ------------------

_2.4 - PROCESSO - COMUNICAc;lo PR~VIA n!! 1/2017 - Requerente: Belarmino Ribeiro 

de Melo e Marla da Concel~:io da Sliva Valente de Melo - Local da Obra: Rua do Garrano, 

lote 6 da Freguesia de Area e Ponte de lima - Embargo da Obra. A Camara Municipal 

dellberou por unanlmldade nos termos do disposto no numero 8 do artigo 35Q do Regime 

Jurfdico da Urbanizac;:ao e Edificac;:ao, em sede de fiscalizac;:ao sucessiva, determinar o 

embargo das obras melhor identlflcadas na informac;:~o tecnica de 17 de outubro de 2017, 

constante a fls . 4 do processo registado com o n,Q 498/17, nos termos e com fundamento na 

informac;:ao tecnica de 25 de outubro de 2017, constante a fls. 5 do processo referido. __ 

_ 2.5 - PROCESSO - COMUNICAc;AO PREVIA n2 2/2017 - Requerente: Teresa da 

Assun~ao Martins Gomes Rocha e Cristiano de Almeida Rocha - local da Obra: Rua do 

Garrano, lote 8 da Freguesia de Area e Ponte de lima - Embargo da Obra. A Camara 

Municipal dellberou por unanlmldade nos termos do disposto no numero 8 do artigo 35Q do 

Regime Jurfdico da Urbanizac;:ao e Edifica~ao, em sede de fiscalizat;ao sucessiva, determinar o 

embargo das obras melhor ldentiflcadas na informac;:ao tecnica de 17 de outubro de 2017, 
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constante a fls. 4 do processo registado como n.2 498/17, nos termos e com fundamento na 

informa~ao tecnica de 25 de outubro de 2017, constante a fls. 5 do processo referido. - ·--·· 

_2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 4/10 - Pedido de alterac:io ao alvara de 

loteamento n.2 2/10 - Lote n.2 21 da Rua de Merim e Rua Senhor da Paz, da Freguesia de 

Area e Ponte de lima - Requerente: Predilethes, lmobiliiirla, Lda. - Aprovac3o. A C§mara 

Municipal dellberou por unanlmldade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 2/10 - lote n.2 21, processo de loteamento n.2 4/10, slto na rua de Merim e 

Senhor da Paz, da freguesia de Area e Ponte de Lima, apresentado par Predilethes, 

lmobiliaria, Lda. __________________________ _ 

_ 2.7 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 11/06 - Pedido de alteracao ao alvara de 

loteamento n.S! 6/07 - lote n.2 3 da Rua da Posa, da Freguesia da Feltosa - Requerente: 

Predilethes, lmobilhiria, lda. - Aprovac:io. A C§mara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o pedido de altera~ao ao alvan3 de loteamento n.Q 6/07 - late n.2 3, processo de 

loteamento n.2 11/06, slto na rua da Posa, da freguesia da Feitosa, apresentado por 

Predilethes, lmobiliaria, Lda. _____________ _ ________ _ 

_ 2.8 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 1/12 - Pedido de altera~:io ao alvara de 

loteamento n.2 4/12 - Lote n.2 2 da Rua do Garrano, da Freguesia de Area e Ponte de lima 

- Requerente: Narciso Viana da Costa - Promo~ao de consulta aos proprletarlos por edltal, 

conforme o disposto no n2 3 do art.2 272 do RJUE. A C~mara Municipal deliberou por 

unanlmldade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvara de 

loteamento, nos termos do disposto no numero 3 do artlgo 272 do RJUE. 

_ 2.9 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 13/87 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 23/89- Lote n.2 18 da Rua de Fran~a n2 171, da Freguesla da Feltosa -

Requerente: Calxa de Credito Agrkola Mutua do Noroeste, C.R.L. - Promo~ao de consulta 

aos proprietaries por edital, conforme o disposto no n2 3 do artJ! 62 do RME. A C:imara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes 

constantes no alvara de loteamento, nos termos do disposto no numero 3 do artigo 62 do 

RME·--------------------------------------------------------

_2.10 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N,!i! 25/92 - Pedido de altera(:ao ao alvara de 

loteamento n.2 2/01 - Lotes n.es 12 e 13 da Praceta de Macau e Rua de Angola, da 

Freguesla da Feltosa- Requerente: Costa, Sliva & Rebelo-lmoveis do Lima, Lda. - Promo(:ao 

de discussao publica, conforme disposto na alrnea a) do nR 2 do art.2 222 do RJUE. A 
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Camara Municipal dellberou por unanlmldade promover a discussao publica de acordo com 

o disposto na alinea a) do numero 2 do artigo 222 do RJUE. -----------

-- 2.11 - PROCESSO DE OBRAS NJ! 200/17 - Requerente: Sopimenta - Sociedade 

lmobili~rla e Consultadoria Lda. - Local da Obra: Largo da Alegria- Freguesia de Arcozelo

Emissao de declara~ao de interesse publico municipal nos termos do disposto no n~ 2 do 

art." 76 do Plano de Urbaniza~ao de Ponte de Lima. A Camara Municipal deliberou por 

unanlmldade considerando que as obras de reabilita~ao do ediffcio sao necessarias tendo 

em conta a envolvente, que as obras nao sao incompatfvels com as caracterfsticas 

arquitet6nicas e construtivas do mesmo, proper a Assembleia Municipal o reconhecimento 

do indiscutivel interesse publico da unidade hoteleira, nos termos do disposto no numero 2 

do artigo 762 do Plano de Urbaniza~ao de Ponte de Lima. -----------

_(03} OBRAS PUBLICAS --------------------

3.1 - EMPREITADA DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO -

FREGUESIA MOREIRA (ZONA ALTA)- Ratifica~ao do Despacho proferldo pelo Sr. Presldente 

da C:imara a 15 de novembro de 2017 de aprova~ao da fundamenta~ao relatlva a flxa~fto 
do prazo de 12 dias para apresenta~ao de propostas. A C§mara Municipal deliberou por 

unanlmldade ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 15 de 

novembro de 2017 de aprova~ao da fundamenta~ao relativa a fixa~ao do prazo de 12 dias 

para apresenta~ao de propostas, considerando a inexistencia de reclama~ao por parte dos 

concorrentes relativamente ao prazo fixado. ________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ------------------

_4.1- FREGUESIA DE ANAIS- Pedldo de adlantamento da 4! tranche do ano 2017. A 

Camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar a anteclpa~ao das verbas 

respeitantes a 4~ tranche de 2017, com exce~ao da verba relativa a limpeza da rede 

viaria. _____________________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE CABACOS E FOJO-LOBAL - Processo de Flxa~ao Toponrmlca -

Adltamento - Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por unanimidade aprovar o 

aditamento ao processo de fixa~ao toponfmica da Freguesia de Caba~os e Fojo-Lobal. __ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE CABRACAO E MOREIRA DO LIMA - Pedldo de adiantamento da 4! 

tranche do ano 2017. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

anteclpa~~o das verbas respeitantes a 4D tranche de 2017, com exce~ao da verba relativa a 
limpeza da rede vickia. ________________________ _ 
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_4.4 - FREGUESIA DA CORRELHA • Processo de Flxa~~o Toponrmica - Aditamento -

Aprovas:iio. A C~mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao 

processo de fixa~ao toponlmica da Freguesia da CorreiM. -----------

-4.5 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Contrato lnteradmlnlstratlvo de Transporte 

Escolar - Pedldo de Altera~3o - Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a Minuta do Contrato lnteradministrativo de Transporte Escolar e 

respetivo Anexo 11 para a delega~~o e exerdcio para a Junta de Freguesia de Refoios do Lima1 

da competencia a que se refere a allnea gg) do numero 1 do artigo 332 do Anexo I, da Lei nQ 

75/2013 de 12 de setembro. Mais dellberou por unanlmidade submeter a aprecia~ao e 

aprova~ao da Assembleia Municipal1 em conformidade com o disposto na alfnea k) do 

numero 1 do artigo 2512 do Anexo I da Lei n" 75/20131 de 12 de setembro. ______ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Pedido de adiantamento da 4! tranche do a no 2017. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade autorizar a antecipa~ao das verbas 

respeitantes a 4~ tranche de 2017, com exce~ao da verba relativa a limpeza da rede viaria. _ 

4.7 - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAtAO DE COMPET~NCIAS -

TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018- alunos do 22 e 32 clclo, e secundarlo - Aprova~~o. 

A C~mara Municipal dellberou por unanimidade aprovar as minutas do Contrato 

lnteradministrativo e respetivo anexo1 para a delega~~o e exercfcio para as Juntas de 

Freguesla1 da compet@ncia a que se refere a aUnea gg) do numero 1 do artigo 33Q do Anexo 

I, da Lei nQ 75/2013 de 12 de setembro, para assegurar o transporte escolar des alunos no 

a no letivo 2017/2018. Mais dellberou por unanimidade submeter a aprecia~ao e aprova~ao 

da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alfnea k) do numero 1 do 

artigo 252 do Anexo I da Lei n!2 75/2013, de 12 de setembro. 

_(05} ASSUNTOS DIVERSOS ------------------

_5.1 - REGULAMENTO DA COMISSAO PARITARIA DO MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA -

Aprova~~o. A Camara Municipal dellberou por unanlmldade aprovar o regulamento da 

Comissao Paritaria do Municipio de Ponte de Lima, em conformidade com o disposto na 

a linea k)1 numero 1 do artigo 332 do Anexo 11 da Lei n!i! 75/2013, de 12 de setembro. 

_5.2-" FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA 0 CENTRO ESCOLAR DE PONTE DE 

LIMA, PISCINA MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPAL" ~ Emlss5o de parecer favoravel a 
abertura de procedlmento por concurso publico, aprova~io de programa de 

procedimento, caderno de encargos e designafraO do juri do procedlmento. A Camara 

Municipal dellberou por unanimidade dar parecer favoravel a abertura de procedimento 
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por concurso publico, aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos. Mais 

deliberou por unanlmldade deslgnar como j(Jri do procedimento os seguintes elementos: 

como Presidente a Senhora Vice-Presidente da Camara, Eng.!! Mecla Sofia Alves Correia 

Martins, como vogals efetivos, a Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, Dr.!! Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, e o Tecnico Superior, Eng.2 Carlos Alberto Azevedo 

Lima; como vogais suplentes a Tecnlca Superior, Dr.!! Filomena Mimosa da Silva e o Tecnico 

Superior, Eng.Q Armindo Moreira Brandao. ----------------

_5.3 - FIXA~O DO PRE~O DOS BILHETES, COM IVA INCLU(DO, PARA OS ESPETACULOS A 

DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, EM DEZEMBRO DE 2017 - Aprova~!o. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar, de acordo com o proposto pelo 

Chefe da Unidade de Estrategia e Moderniza~ao Administrativa, o pre~o dos bilhetes, com 

IVA inclufdo, para os espetckulos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes no mes de 

dezembro/2017. ________________________ _ 

_ 5.4- PROPOSTA DE FIXAtAO DO PREtO DOS BILHETES EM 2,00 EUROS DO ESPETACULO 

"A BRANCA DE NEVE" NO AMBITO DO PROGRAMA DA "VI FESTA DA GENTE MIUDA E 

FEIRA INFANTIL"- Aprova~5o. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar, de 

acordo com o proposto pelo Chefe da Unidade de Estrategia e Moderniza~ao Administrativa, 

o pre~o dos bilhetes em 2,00 euros, com IVA inclufdo, para o espetaculo "A BRANCA DE 

NEVE" NO AMBITO DO PROGRAMA DA "VI FESTA OA GENTE MIUDA E FEIRA INFANTIL". 

_5.5 - HABITA~O SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servl~o Social a propor o 

realojamento da Sr.l! Maria Teresa Rodrigues Homem de Gouveia e respetivo agregado 

familiar na Rua Monte da P61vora n!! 199, Bloco 9, 22 Esq. em Arcozelo, com uma renda 

apolada no valor de 4,21 euros. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar, 

de acordo com a informa9~0 do Servi~o Social, o realojamento da Senhora Maria Teresa 

Rodrigues Homem de Gouveia e respetivo agregado familiar, na Rua Monte da P61vora nQ 

199, Bloco 9, 22 Esq . em Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 4,21 euros (quatro 

euros e vinte e urn centimos). _____________________ _ 

_ 5.6 - HABITAc;A.o SOCIAL - Presente uma lnforma~5o do Servi~o Social a propor o 

realojamento da Sr.!! Leandra Filipa Barbosa Rodrigues e respetivo agregado familiar na 

Rua Monte da P61vora n2 181, Bloco 10, 32 Dt.2 em Arcozelo, com uma renda apoiada no 

valor de 4,28 euros. A Camara Municipal dellberou por unanimidade autorlzar, de acordo 

com a informa~~o do Servi90 Social, o realojamento da Senhora Leandra Filipa Barbosa 

Rodrigues e respetivo agregado familiar, na Rua Monte da P61vora nQ 181, Bloco 10, 32 Dt.2 
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em Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 4,28 euros (quatro euros e vlnte e oito 

c~ntimos). _ _ _________________________ _ 

_ 5.7- HABITA~Ao SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor que a 

Camara Municipal autorize o pedido de integra~ao de Rita Gisela Osorio Rodrigues da 

Cunha Ribeiro no agregado de sua m~e, lsaura Os6rlo Rodrigues resldente na Rua Monte 

da P61vora n!! 237, Bloco 1, 12 Dt.2 em Arcozelo. A Camara Municipal deliberou por 

unanimldade autorizar, de acordo com a informa~ao do Servi~o Social, a integra.;ao de Rita 

Gisela Osorio Rodrigues da Cunha Ribeiro no agregado de sua mae, lsaura Osorio Rodrigues 

residente na Rua Monte da P61vora n!il 237, Bloco 1, 12 Dt.!2 em Arcozelo. 

_5.8 - HABITAtAO SOCIAL - Presente uma informa.;ao do Servi~o Social a propor a 

fixa~ao da renda apolada no valor de 28,44 euros, conslderando a altera~ao do agregado 

familiar da Sr.! Rosa Amorim da Cunha Gomes, residente na Casa Amiga da Rua de Vale n2 

2, freguesla de Barrio e Cepoes. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade autorizar, 

de acordo com a informa~ao do Servi.;o Social, a fixa.;ao da renda apoiada no valor de 28,44 

euros (vinte e oito euros e quarenta e quatro centimos), considerando a a ltera~~o do 

agregado familiar da Sr.!! Rosa Amorim da Cunha Gomes, residente na Casa Amlga da Rua de 

Vale nQ 2, f reguesia de Barrio e Cepoes. 

_5.9 - HABITA~Ao SOCIAL • Presente uma informa~ao do Servl~o Social a propor a 

permuta do alojamento da tlpologla T2 slto na Travessa do Castllhao, n.e 113, Fr. D, 

atribuldo a Sr.! Judite Manuela Vieira da Silva, por urn alojamento da tipologia T3, sito na 

Travessa do Castllhao n!! 111, Fr. C, ambos da freguesta de Ardegao, Frelxo e Mato, 

mantendo o valor da renda apoiada de 25,88 euros. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar, de acordo com a informa.;ao do Servi.;o Social, a permuta do 

alojamento da tipologia T2 sito na Travessa do Castilhao, n.g 113, Fr. D, atribuldo a Sr. !! 

Judite Manuela Vieira da Silva, par urn alojamento da tipologia T3, sito na Travessa do 

Casti lhao n2 111, Fr. c, ambos da freguesia de Ardeg~o, Frelxo e Mato, mant endo o valor da 

renda apoiada em 25,88 euros (vinte e cinco euros e oitenta e oito centimos). 

__ 5.10 - REGULAMENTO DO PAVILHAO DE FEIRAS E EXPOSI~OES - Aprova~ao do 

procedimento de elabora~ao da proposta de regulamento de acordo com o disposto no n.!! 

1 do art.!Z 982 do C6dlgo do Procedimento Administrative. A C§mara Municipal deliberou 

por unanimidade desencadear, de acordo com a informa.;ao da Chefe da Dlvis~o 

Administrativa e Financeira, o procedimento de elabora~ao da proposta de regulamento do 

Regulamento do Pavilhao de Feiras e Exposi.;oes, de acordo com o disposto no numero 1 do 
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artigo 98.Q do C6digo do Procedimento Administrative. Mais deliberou por unanimidade 

que se podem constituir como lnteressados no presente procedimento, no prazo de dez dias 

uteis, todos aqueles que, nos termos do numero 1 do artigo 68.2 do C6digo do 

Procedimento Administrative, sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 

deveres, encargos, 6nus ou sujei~oes no ambito de decisoes que nele forem ou possam ser 

tomadas, bem como as associa~5es, para defender interesses coletivos ou proceder a defesa 

coletiva de interesses individuals dos seus associados que caibam no ambito dos respetivos 

fins. 

__ 5.11- NORMAS GERAIS E DE PARTICIPAtAO DOS EVENTOS "Em Epoca Baixa, Ponte 

de Lima em Alta" A REALIZAR NAS INSTALAc;OES DO PAVILHAO DE FEIRAS E EXPOStc;OES, 

PROMOVIDOS PELO MUNidPIO DE PONTE DE LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar as Normas Gerais e de Participa~ao dos Eventos "Em 

Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta" a realizar nas instala~oes do Pavilhao de Feiras e 

Exposic;oes, promovidos pelo Munldpio de Ponte de Lima. - ------ ----

-- 5.12 - ELEitAO DOS 6RGlOS SOCIAlS DA ASSOCIAc;lo DE MUNldPIOS 

PORTUGUESE$ DO VINHO - Ratifica~ao do Despacho proferido pelo Sr. Presldente da 

C~mara a 27 de outubro de 2017, de acelta~ao da partlclpa~ao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima na llsta para os 6rgaos socials da AMPV para o quadrh~nlo 2017/2021. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 27 de outubro de 2017, nos termos e para os efeitos do disposto no 

numero 3 do artigo 3SQ do Anexo I, da Le i n.2 75/13 de 12 de setembro, de aceita~ao da 

participa~§o da Camara Municipal de Ponte de Lima na lista para os 6rgaos socials da AMPV 

para o quadrienio 2017/2021. _____________________ _ 

__ 5.13 - FEIRA DO LIVRO LIMIANO - Presente uma proposta da responsavel pela 

Blblloteca Municipal de autorlza~ao da reallza~ilo da Feira do Livro Limiano, entre os dlas 4 

e 23 de dezembro de 2017, nas instala~oes da Blblloteca Municipal de Ponte de Lima, com 

40% de desconto nas publlca~oes municipals. A Camara Municipal deliberou por 

unanlmldade autorizar, de acordo com a proposta da responsavel da Biblioteca Municipal, a 

realiza~ao da Feira do Livro Limiano, entre os dias 4 e 23 de dezembro de 2017, nas 

instala~5es da Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, com 40% de desconto nas publica~oes 

municipals. _ ___________________________ _ 

_ _ 5.14 - 3!! FASE - CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2017 - Aprova~ao da listagem 

relativa a atribui~ao das subven~oes das candidaturas apresentadas. A C§mara Municipal 
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deliberou por unanimidade aprovar a listagem das subvenc;oes das candidaturas 

apresentadas. _ __________________________ _ 

_ {06) ATRIBUIClO DE SUBS[DIOS ______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAClO DE ESTUDANTES DE PONTE DE LIMA DA UNIVERSIDADE FERNANDO 

PESSOA - Pedldo de subsrdlo para a realizas;§o da Quelma das Fltas do ano letivo 

2017/2018. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir urn subsfdio no 

montante de 200,00 euros (duzentos euros} a Associa~ao de Estudantes de Ponte de Lima da 

Universidade Fernando Pessoa, destinados a realiza~ao da Queima das Fitas do ano letivo 

2017/2018. --------------------------

_ (07) APROVAc;AO DA ATA EM MIN UTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572 do 

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

ata desta reuniao, em min uta, para surtlr efeltos imediatos. ----~-----

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da CSmara 

declarou encerrada a reunl~o pelas dezassete horas e vlnte e cinco minutes. _____ _ 

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

-

A Secreta ria, 

Ha-r\·<A -~ ~r~.>'\~lh veiL. Jd.~h "r 
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