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21 de maio de 2018 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 21 de maio de 2018 
Local da Reunião: Edificio dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr! Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng2 Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.! Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Inicio da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e quarenta e cinco minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Me Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Salda .......... ... ........ 4.613.376,88 Euros 

OBS: A Ata fo i aprovada por minuta 

/ 
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PER[ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de felicitações à equipa sénior 

da Associação Desportiva os Limianos que se sagrou Campeã da I Divisão Distrital da 

Associação de Futebol de Viana do Castelo. Com este feito, o Limianos ascende ao 

Campeonato Portugal Prio na próxima época. A Câmara Municipal deliberou por 

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

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de felicitações à equipa de 

infantis da Academia de Futebol de Ponte de Lima que se sagrou Campeã Distrital da 

Associação de Futebol de Viana do Castelo. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de felicitações a Fernando 

Pimenta pela conquista da medalha de ouro em Kl1.000 e Kl 5.000, e da medalha de prata 

nos 500 metros, na Taça do Mundo da Hungria. A Câmara Municipal deliberou por 

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

_ 'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

_ Usaram da palavra os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa 

para propor um voto de louvor a João Paulo Barros Ribeiro pelos resultados que tem obtido 

no desporto adaptado, voto que fica anexo à presente ata, como documento número um e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de louvor proposto devendo ser dado conhecimento. __ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista no uso da palavra questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal no sentido de saber se já existia alguma decisão ou 

resposta relativamente à exposição feita ao ICNF sobre a proibição da pesca lúdica no 

concelho. Questionou ainda o Senhor Presidente no sentido de saber se já existia algum 

resultado das diligências efetuadas relativamente ao aumento das portagens na Ribeira. O 

Senhor Vereador Dr. Abel Baptista no uso da palavra lembrou que o muro da escola primária 

da Seara, propriedade do Município, ainda não foi reparado. Por fim solicitou que lhe fosse 

fornecido por escrito, o valor de dívidas a fornecedores (empreiteiros, fornecedores de bens 

e fornecedores de serviços); e a data de apresentação da respetiva fatura por parte do 

credor. _____________________________ _ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

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

acerca dos assuntos dela constantes. _____ ______________ _ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 572, da Lei n.2 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 em 07 de maio de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

_ 2.1- PROCESSO DE OBRAS N. 266/17 - Requerente: ALCAPREDIAL -INVESTIMENTOS E 

IMOBILIÁRIO, S.A. - Pedido de isenção de taxas. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade isentar em 50% o va lor das taxas devidas pelo licenciamento da obra 

apresentado por ALCAPREDIAL - INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIO, S.A. relativo ao processo 

de obras n.º 266/17, no montante de 1.398,57 euros (mil trezentos e noventa e oito euros e 

cinquenta e sete cêntimos), ao abrigo da autorização genérica deliberada pela Assembleia 

Municipal. 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS __________________ _ 

_ 3.1- EMPREITADA DE " REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

PONTE DE LIMA" - Aprovação do projeto de execução, abertura de procedimento, caderno 

de encargos, júri do procedimento e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a adoção do procedimento por concurso público, emitir parecer 

favorável à realização da despesa, procedendo à abertura do respetivo procedimento, 

aprovar o projeto de execução relativo à requalificação da envolvente à Escola Secundária 

de Ponte de lima, programa de concurso, caderno de encargos e prazo de execução em 90 

dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais 

baixa. Mais deliberou por unanimidade designar como júri do procedimento os seguintes 

elementos: como Presidente a Senhora Vice-Presidente da Câmara, Eng.i! Mecia Sofia Alves 

Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Finance ira, Dr.i! 

Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, Eng. 2 RogériO Lopes Margalho de Oliveira Pereira; como vogais suplentes os 

Técnicos Superiores Eng2 João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng,º Luís Miguel 
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Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Técnico Superior, Eng. Q José Augusto 

Matos Pimenta. ____________________________________________________ __ 

_ 3.Z - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA EB Z.3 ANTÓNIO FEIJÓ" - Trabalhos a mais. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa, aprovar os trabalhos a mais 

no valor de 62.984,76 euros, (sessenta e dois mil novecentos e oitenta e quatro euros e 

setenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos de adjudicação 

e contratação, de acordo com o proposto pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento. _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ __ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE SÁ - Comparticipação financeira destinada à aquisição de uma 

carrinha de transporte escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira no montante de 16.000,00 euros (dezasseis mil euros), à 

Junta de Freguesia de Sá, destinada à aquisição de uma carrinha de transporte escolar, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia. 

_4.Z - FREGUESIA DE FONTÃO - Cedência de palco para o dia 16 de junho de Z018. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência de um palco no dia 16 

de ju nho à Junta de Freguesia de Fontão. __________________________________ __ 

_ 4.3 - FREGUESIA DA SEARA - Cedência de palco para os dias 29,30 de junho e 01 de 

julho de 2018. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência de um 

palco para os dias 29, 30 de junho e 01 de julho à Junta de Freguesia da Seara destinado à 

realização das Festas Populares de S. Pedro da Seara. __________________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DA SEARA - Solicita antecipação das 2!!, 3!! e 4!! tranches/2018. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento das tranches do 

ano 2018 à Junta de Freguesia da Seara. 

_4.5 - FREGUESIA DE CABAÇOS E FOJO LOBAL - Solicita antecipação da Z' tranche/Z018. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 2ª tranche do 

ano 2018 à Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo lobal. ________________________ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE SÁ - Comparticipação financeira destinada à obra de "Arranjo 

Urbanístico da Envolvente do Senhor da Saúde-Trabalhos a Mais" - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria João Sousa, atribuir uma comparticipação 

financeira até ao montante máximo de 17.443,83 euros (dezassete mil quatrocentos e 

quarenta e três euros e oitenta e três cêntimos), para os "Trabalhos a Mais na obra de 
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Arranjo Urbanístico da Envolvente do Sr. da Saúde", a transferir para a Junta de Freguesia de 

Sá, após a execução da obra e mediante informação de aprovação dos trabalhos pelos 

serviços técnicos deste Município. _______ ____________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS OIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - " Prémio A. De Almeida 

Fernandes - História Medieval Portuguesa - Nomeação do Júri" - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta, nomeando como júri do Prémio 

A. de Almeida Fernandes o Prof. Doutor José Augusto Pereira de Sotomayor Pizarro, a Prof.ª 

Doutora Maria Teresa Nobre Veloso, a Prof)! Doutora Hermínia Maria de Vasconce los Alves 

Vilar. _________ ___________________ _ 

_ S.2 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS - Nomeação do Júri - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprova r a proposta, nomeando como Júri do 

Festiva l Internacional de Jardins o Arq.º Francisco Caldeira Cabral como Presidente do Júri, e 

restantes membros a Arq.ª Paisagista Prof.ª Doutora Teresa Andersen, a Arq)! Paisagista Elsa 

Severino, o Arq.º Manuel de Carva lho e Sousa, o Pintor Mário Rocha e a Vice-Presidente 

Eng.!! Mecia Martins. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presenta ata, como documento número dois e se cons idera como fazendo 

parte integrante da mesma, ______________________ _ 

_ 5.3 - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO TERRITÓRIO - Realização de Oficinas Culturais

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta nos moldes 

apresentados, de rea lização de Oficinas Culturais no Centro de Interpretação do Território, 

duranteoanode2018. ______________________ _ 

_ 5.4 - ARRENDAMENTO DO QUIOSQUE DA CENTRAL DE CAMIONAGEM - Abertura do 

procedimento por ajuste direto. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento por ajuste direto, fixando em 60 dias o prazo para o 

procedimento, __________________________ _ 

_ 5.5 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA N' 36 • Presente um pedido da firma "SELM 

Sistemas Micr. Uni pessoal, lda." a solicitar o arrendamento da loja n2 36, por ajuste 

direto, pelo preço base 114 euros. A Câmara MuniCipa l deliberou por unanimidade 

adjudica r à firma "SELM Sistemas Mier. Unipessoal, lda,", por ajuste di reta, o arrendamento 

da loja nº 36 do Mercado Municipal, pelo valor base de 114,00 euros (cento e catorze 

euros). ___________________________ _ 
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_5.6 - FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO INTITULADO "4' 

FESTIVAL DE JARDINS ESCOLlNHAS DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade fixar em 5,00 euros o preço de venda ao público do livro 

intitulado 1/4º Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de lima". _________ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALlMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - Curso: Técnico 

de Desenho Digital 3D-M - Formandos: Cláudio Miguel Ferreira Gonçalves e Roberto Filipe 

Dantas Alves Fernandes - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo de formação em contexto de trabalho. __________ _ 

_ 5.8 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada pela Sr. i Rosa Maria Araújo Lopes Pinto, relativa ao imóvel 

localizado na Rua General Norton de Matos n9 351, em Ponte de lima. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a candidatura ao programa Terra Reabilitar 

apresentada pela Sr.ª Rosa Maria Araújo Lopes Pinto relativa ao imóvel localizado na Rua 

General Norton de Matos nº 351, em Ponte de Lima. 

_5.9 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

realojamento da Sr. i Sandra Cristina Magalhiíes Gonçalves, no fogo sito na Travessa do 

Castilhão n!! 113, na freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, com uma renda apoiada no valor 

de 35,53 euros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o realOjamento 

da Sr.ª Sandra Cristina Magalhães Gonçalves e respetivo agregado familiar, no fogo sito na 

Travessa do Castilhão nº 113, na freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, com uma renda 

apOiada no valor de 35,53 euros. 

_5.10 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO VALE DO NEIVA - Solicita autorização no âmbito do 

Projeto ProFérias Vale do Neiva 2018 para visitarem a Biblioteca Municipal, Arquivo 

Municipal, Festival Internacional de Jardins e Piscina Municipal de Freixo entre os dias 02 a 

27 de julho de 2018. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar as visitas, a 

titulo gratuito, à Biblioteca Municipal, Arquivo Municipal, Festival Internacional de Jardins e 

Piscina Municipal de Freixo, no âmbito do Projeto ProFérias Vale do Neiva 2018, mediante a 

apresentação de seguro e nas datas a agendar mediante a disponibilidade dos serviços. _ 

_ 5.11 - CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Solicita autorização para frequentarem a 

Piscina da Quinta de Pentlelros entre os dias 02 e 06 de julho, da parte da manhã, no 

âmbito das AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a utilização a título gratuito da Piscina da Quinta de 
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Pentieiros a trinta alunos entre os dias 02 e 06 de julho, da parte da manhã, no âmbito das 

AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família, condicionada à apresentação de seguro. _ 

_ 5.12 - DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE - Cedência do 

Auditório Municipal para o dia 26 de novembro, entre as 09:00 e as 12:30 horas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Aud itório Municipal à Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte, no dia 26 de novembro de 2018, ent re as 09:00 e 

as 12:30 horas, para uma ação de sensibilização. _ _ _ ______ _ ____ _ 

_ 5.13 - CASA DO POVO DE FREIXO - Cedência do Auditório Rio Lima para o dia 21 de 

julho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio 

Uma à Casa do Povo de Freixo, no dia 21 de julho, para uma apresentação de crianças e 

jovens de Ballet e Danças Urbanas. _________________ __ _ 

_ 5.14 - ULSAM, EPE UNIDADE DE NEUROLOGIA - Cedência do restaurante panorâmico 

da Expolima para o dia 26 de maio e entrada gratuita no Museu do Brinquedo, Centro de 

Interpretação do Território e Jardim do Arnado. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do restaurante panorâmico da Expolima à UlSAM, EPE 

Unidade de Neurologia, no dia 26 de maio, a título gratuito. Mais deliberou por 

unanimidade autorizar à ULSAM, EPE Unidade de Neurologia, a visita a título gratuito ao 

Museu do Brinquedo, Centro de Interpretação do Território e Jardim do Arnado. Mais 

deliberou por unanimidade indeferir o pedido da ULSAM, EPE Unidade de Neurologia, de 

cedência de mesas e cadeiras, bem como do sistema de som. 

_ 5.15 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS - Autorização de entrada no 

Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, Museu do Brinquedo Português e 

Festival Internacional de Jardins nos dias 16 e 17 de junho. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade au torizar à Associação Nacional de Jovens EmpresáriOS, a visita a título 

gratu ito ao Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, Museu do Brinquedo 

Português e Festival Internacional de Jardins, nos dias 16 e 17 de junho. _____ _ _ 

_ 5.16 • ASSOCIAÇÃO P~ DO NEGRO BIT AVENTURA - Cedência do Parque da Vila nos 

dias 02 e 03 de junho para a realização do evento "Pumptrack Challeng". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilização pela Associação Pé do Negro 

BTT Aventura, do Parque da Vila nos dias 02 e 03 de junho, para a rea lização do evento 

"Pumptrack Challeng", cond icionada à apresentação de seguro relativo à rea lização do 
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evento, devendo o requerente deixar o recinto limpo. Mais deliberou por unanimidade 

indeferir o pedido de cedência de ponto de luz. _______________ _ 

_ 5.17 - CONFRARIA DO SENHOR DO SOCORRO - Cedência de um palco para os dias 29 e 

30 de junho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência de um 

palco nos dias 29 e 30 de junho, à Confraria do Senhor do Socorro, destinado às festividades 

do Senhor do Socorro. ________________________ _ 

_ 5.18 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LAPA - Cedência de 

um palco para os dias 09 e 10 de junho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência de um palco nos dias 09 e 10 de junho à Comissão de Festas em Honra 

de Nossa Senhora da Lapa, destinado às Festas em Honra de Nossa Senhora da lapa. __ 

_ 5.19 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO AMARO E SENHOR DOS AFLITOS DE 

REFOIOS DO LIMA· Cedência de um palco para os dias 16 e 17 de junho. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência de um palco nos dias 16 e 17 de 

junho à Comissão de Festas em Honra de Santo Amaro e Senhor dos Aflitos de Refoios do 

lima, destinado às Festas do Santo Amaro e senhor dos Aflitos. _________ _ 

_ 5.20 - AQUISiÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ SOB O ARTIGO 2745, NA 

FREGUESIA DA FACHA - Autorização. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a aquisição do prédio rústico sito no lugar de Rodas, freguesia da Facha, concelho 

de Ponte de lima, leira de mato e pinheiros, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

2745, omisso na Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima, aos herdeiros de Abílio 

Alves de Carvalho, pelo preço de 2.000,00 euros (dois mil euros). 

_ 5.21- AQUISiÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ SOB O ARTIGO 2827, NA 

FREGUESIA DA FACHA - Autorização. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a aquisição do prédio rústico sito no lugar de Cabra, freguesia da Facha, concelho 

de Ponte de lima, leira de mato e pinheiros, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

2827, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima sob o número 

2893/20121001, a Maria Alzira Martins Correia, com aquisição registada a seu favor pela AP. 

1096 de 2012/10/01, pelo preço de 900,00 euros (novecentos euros). 

_ 5.22 - AQUISiÇÃO DE DOIS PRÉDIOS RÚSTICOS INSCRITOS NA MATRIZ SOB OS 

ARTIGOS 2823 E 2825, NA FREGUESIA DA FACHA - Autorização. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a aquisição dos seguintes prédios rústicos pelo valor 

total de 10.080,00 euros (dez mil e oitenta euros): prédio rústico sito no lugar de Cabra, 

freguesia da Facha, concelho de Ponte de lima, leira de mato e pinheiros, inscrito na matriz 
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predial rústica sob o artigo 2823, omisso na Conservatória do Registo Predial de Ponte de 

Lima, aos herdeiros de Daniel Lima Alves, pelo preço de 3.780,00 euros (três mil setecentos e 

oitenta euros); prédio rústico sito no lugar de Cabra, freguesia da Facha, conce lho de Ponte 

de lima, leira de mato e pinheiros, inscrito na matriz predial rúst ica sob o artigo 2825, 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Uma, aos herdeiros de Daniel Uma 

Alves, pelo preço de 6.300,00 euros (seis mil e trezentos euros). _________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsfoIOS, ______________ _ 

_ 6.1 - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO MUNIC(PIO DE 

PONTE DE LIMA - Atribuição de subsidio anual. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de 

Ponte de Lima o subsídio anual no montante de 47500,00 euros (quarenta e sete mil e 

qUinhentos euros). ____ ______________ _______ _ 

_ 6.2 - CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsidio destinado à 

realização do "Campeonato Nacional de Maratona 2018". A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir ao Clube Náutico de Ponte de Uma um subsíd io no montante de 

7 500,00 euros (sete mil e qUinhentos euros), dest inado à realização do "Cam peonato 

Nacional de Maratona 2018" e mediante celebração de protocolo. O Senhor Vereador Dr. 

Abel Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedido. 

_ 6.3 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DANÇAS E CANTARES DE PONTE DE LlMA 

Atribuição de subsidio destinado à realização de festival anual de folclore. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e 

Cantares de Ponte de Lima um subsídio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete 

euros), destinado a comparticipar as despesas com a realização de festival anual de folclore. 

_6.4 - RUSGA TfPICA DA CORRElHÃ - Atribuição de subsídio destinado à realização do 

XVI Festival Nacional de Folclore. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir à 

Ru sga Típica da Corre lhã um subsídio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e se te 

euros), destinado a comparticipar as despesas com a realização do XVI Festiva l Nacional de 

Folclore. _ ____ ________________________ _ 

_ 6.5 - RANCHO FOLCLÓRICO DA CORRELHÃ - Atribuição de subsidio destinado à 

deslocação a França. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atr ibuir ao Rancho 

Folclórico da Corre lhã um subsídio no montante de 750,00 euros (setecentos e cinquenta 

euros), destinado a comparticipar as despesas com a deslocação a França. _____ _ 
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_6.6 - RANCHO DAS LAVRADEIRAS DE S. MARTINHO DA GANDRA - Atribuição de 

subsídio destinado à deslocação a França. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir ao Rancho das lavradeiras de S. Martinho da Gandra um subsídio no montante de 

750,00 euros (setecentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar as despesas com a 

deslocação a França. ________________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. ___ _ 

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

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

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

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

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. ___ _ 

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

-

A Secretária, 

~Q{i" 6~ Wl\rvbv, lb A, (,-J~ n~ 



VOTO DE LOUVOR 

JOÃO PAULO BARROS RIBEIRO, de 35 anos de idade (30/10/1982), natural da então freguesia 

de Fajo Lobal e residente na Rua de Laborim, n,º 165, 4990-605 Cabaços e Fajo Lobal é um 

atleta de desporto adaptado que se tem notabilizado em várias modalidades: andebol, 

basquetebol, remo e ciclismo. 

o João Paulo é um cidadão com mobilidade reduzida resultado de um acidente rodoviário 

sofrido quando tinha 16 anos, uma dificuldade que soube transpor e dela fez uma 

oportunidade. 

Depois do acidente reformula a sua vida, era nessa altura servente da construção civil e com 

apenas o 6º ano de escolaridade, passa a dedicar-se ao estudo, concluindo o 12º ano e adquire 

competências profissionais na área da informática e passa a dedicar uma parte do seu tempo 

ao desporto adaptado. 

Como é um Homem que não se deixou abater pela sua condição física, exerce atividade 

profissional, além de técnico de informática, é também técnico de vendas imobiliária, 

adquirindo assim autonomia profissional, financeira e pessoal. 

o João Paulo Ribeiro não s6 pratica as várias modalidades como é campeão nacional e 

vencedor da taça de Portugal de andebol, basquetebol e remoem vários anos. 

Graças à sua determinação, força de vontade e ambição podemos dizer que é um vencedor 

não só no desporto e na profissão mas na vida. 

Este Homem é merecedor do reconhecimento público dado o seu exemplo de vida. O último 

prémio ocorreu no passado dia 6 de maio ao vencer a Taça de Portugal de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas que se realizou em Braga, com a sua equipa APD - Braga. 

Assim propomos a atribuição de um voto de louvor ao atleta Limiano JOÃO PAULO BARROS 

RIBEIRO pelos resultados que tem obtido no desporto adaptado, como se pode verificar pelo 

seu curriculum desportivo que segue: 

ANDEBOL equipa APD-Braga 

2012-2013 

Vencedor Taça de Portugal Andebol em Cadeira de Rodas na modalidade de ACR4. 

Vencedor Taça de Portugal Andebol em Cadeira de Rodas na modalidade de ACR7. 

2013-2014 

Campeão Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas nas Modalidades de ACR4 e ACR7. 

Vencedor Taça Portugal de Andebol em Cadeiras de Rodas nas Modalidades de ACR4 e ACR7 



BASQUETEBOL. equipa APD~Braga 

2012-2013 

Campeão Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

Vencedor da Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

2014-2015 

Vencedor da Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

Vencedor da Super Taça de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

2015-2016 

Vencedor da Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

Vencedor da Super Taça de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

Campeão Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

Em julho deste ano esteve na Bósnia com a Seleção Nacional de Basquetebol em Cadeira de 

Rodas onde disputou o Europeu divisão B. 

2016-2017 

Vencedor da Super Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas no mês de setembro 

Vencedor do Campeonato Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas pela APD Braga 

Vencedor da Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas em maio 

2017-2018 

Vencedores da Super Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas que se realizou 

dia 1 de novembro 

Vencedores da Taça de Portugal de Basquetebol em Cadeira de Rodas que se realizou em 

Braga no dia 6 de maio 

No remo, em Viana do Castelo no clube Viana Remadores do Lima (VRL) 

2015 

Em 3 de janeiro de 2015 teve a primeira regata Ano Novo 2015 a qual venceu, em Viana do 

Castelo. 

Em 11 maio de 2015 participou nos campeonatos Nacionais Indoor de remo e ficou em 

segundo lugar. 



Também em maio, dia 17 participou na XXXV Regata Internacional de Gondomar e ficou em 

terceiro lugar, 

Dia 30 de maio participou na X Regata Internacional Utocar Taça Manuellino em Montemor o 

Velho e ficou em segundo lugar, 

Dia 31 de maio participou na X Regata Internacionallitocar Taça Manuel Uno em Montemor o 

Velho e ficou em segundo lugar, 

Dia S de julho nos Campeonatos Nacionais de Velocidade sagrou-se campeão nacional de 

velocidade em Montemor o Velho, 

2016 

Neste ano no dia 16 de janeiro em Vila do Conde sagrou-se Campeão Nacional de Remo 

Indoor. 

2017 

Campeão Nacional Remo Indoor Open que se realizou em Gondomar no mês de janeiro 

2018 

Participação na V Regata Internacional de Fundo de remo que se realizou em Viana do Castelo 

a título de demonstração como sendo a regata de abertura da prova 

CICLISMO 

2015 

Participou na primeira edição do duatlo de Viana do Castelo. 

2017 

Segundo classificado na primeira prova da Taça de Portugal de Ciclismo que se realizou em 

Pampilhosa do Botão no dia 23 de abril 

Segundo classificado na segunda prova da Taça de Portugal que decorreu em Viana do Castelo 

no dia 28 de maio 

2018 

Participação na terceira edição de duatlo em Viana do Castelo. 

Ponte de Lima, 21 de maio de 2018, 

Os Vereadores de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

Abel Baptista 



Maria Jo~o Sousa. 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

(Declaração de voto sobre o ponta 5.2 - "FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS -

NOMEAÇÃO DE JURI.", reunião de câmara de 21 de maio de 2018). 

Votei a favor da proposta de nomeação da Vereadora e Vice-presidente, para membro do júri 

do Festival Internacional de Jardins, mas não posso deixar de expressar que o júri deveria ser, 
como sempre foi, uma entidade totalmente independente dos órgãos executivo e deliberativo 

do munidpio. 

Por um lado ao júri apenas comete proceder a uma análise técnica, cientifica, de forma 
qualitativa e quantitativa dos diferentes concorrentes, sem ter de tomar nenhuma decisão de 

ordem administrativa. 

Por outro lado seria muito mais confortável para o júri e para o munidpio que as decisões 

sobre os diferentes concorrentes fosse tomada apenas pelo colectivo de membros de um júri 

que é escolhido pelo município com base no curriculum de cada dos seus elementos, tal como 

sempre aconteceu até ao presente. 

Ponte de Uma, 21 de maio de 2018. 

o Vereador eleito por Ponte de Lima Minha Terra, 

Abel Baptista 


