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EDITAL 

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

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

artigo 56° do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, com as alteracoes 

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

Ponte de Lima realizada em 15 de junho de 2018 e aprovada em 02 de julho 

de 2018. __________________________________________ __ 

_ 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, 02 de julho de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.0
) 

Tel 258 900 400 • Fax 258 900 4 10 . Praca da Republica . 4990-062 Ponte de Lima · geral@cm-pontedelima.pt • www.cm-pontedelima.pt 
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15 de Junho de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunioo: 15 de junho de 2018 

Local da Reunioo: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESENc;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng!! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr!! Ana Maria Martins Machado 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 

Dr.!! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnlcio da Reunioo: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e vinte e cinco minutos 

2 

Secreta rio: Chefe de Divisoo Municipal: Dr. g Marfa Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Co/abora~ao Tecnica: M 9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.454.213,63 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PER[ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Senhor Presidente no uso da palavra propOs um voto de felicita~Oes a Fernando 

Pimenta pelos tftulos alcan~ados no campeonato da Europa de canoagem, que decorreu em 

Belgrade. A Camara Municipal deliberou por unanlmidade aprovar o voto proposto devendo 

ser dado conhecimento.-----------------------

-- 0 Senhor Presidente no uso da palavra propOs um voto de felicita~Oes ao Treinador 

Helie lucas. A Camara Municipal dellberou por unanlmldade aprovar o voto proposto 

devendo ser dado conhecimento. --------------------

_lntervenrtJo dos Vereadores: --------------------

-- 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista no uso da palavra apresentou a proposta de 

recomenda~ao, que fica anexa a presenta ata, como documento nUmero urn e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. -----------------

--A Senhora Vereadora Dr.!! Ana Machado no usa da palavra lamentou as publica~5es 

feitas pelo Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, relativamente a questiio abordada na Ultima 

reuniao, do apoio loglstico por parte da Camara Municipal para o transporte dos bens 

alimentares recolhidos no ambito do Banco Alimentar, para Viana do Castelo, pais foi 

explicada a razao da impossibilidade do apoio. _______________ _ 

__ A Senhora Vereadora Dr.!! Maria Joao Sousa questionou a Camara municipal no senti do 

de saber para quando estava prevista a coloca~ao das equipas multidisciplinares no terrene. 

__ 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. ---------------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~Oes 

acerca dos assuntos del a constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVAC.iiO DA ATA DA REUNI.i\0 ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

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

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova~ao sob a forma de min uta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, dellberou par unanimidade aprovar a ata da 

reuni3o realizada em 04 de junho de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secreta ria. -------------------

_(02) OBRAS PARTICULARES -----------------

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 1/12 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.e 4/12 - Lote ne 5 na Rua do Garrano, da Freguesia de Area e Ponte de Lima 

- Requerente: Hugo da Costa Rodrigues- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou par 
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unanimidade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de loteamento n2 4/12, Lote n2 5 na 

Rua do Garrano, da Freguesia de Area e Ponte de Lima, requerido por Hugo da Costa 

Rodrigues. ----------------------------

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 2/04 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n2 2/05 - Lote n2 5 na Cal~ada Monte do Sobral, da Freguesia de Area e Ponte 

de Lima - Requerente: Manuel Pires Pinto & Filhos, Lda. - Promo~ao de consulta aos 

proprietarios por edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 272 do RJUE. A Camara 

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

constantes no alvara de loteamento, por edital, nos termos do disposto no numero 3 do 

artigo 272 do RJUE. _ __________ _____________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 30/95 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 81/97- Lote n2 14 na Rua do Plnhal n2 287, da Freguesia de Fornelos e 

queijada - Requerente: Gabriel lsaque de Sa Correia- Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de loteamento n2 

81/97, Lote n2 14 na Rua do Pinhal, da Freguesia de Fornelos e Queijada, requerido por 

Gabriellsaque de Sa Correia. ---------------------

_2.4 - PROCESSO N.2 356/17 - Requerente: Lima Amorim Granitos e Constru~oes 

Unipessoal, Lda.- Local da Obra: Lugar das Pedras Finas- Freguesia de Arcozelo- Emissao 

de declara~ao de interesse publico municipal nos termos do disposto na alinea a) do art.2 

52 do Decreto-Lei 165/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando a informa~ao tecnica prestada, propor a Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regularizac;ao da instala~ao industrial, 

relativa ao processo n.2 356/17, requerida por Lima Amorim Granitos e Constru~oes 

Unipessoal, lda., condicionada ao cumprimento imediato dos limites estabelecidos no plano 

de intervenc;ao em espa~o rural, tanto do seu limite global, como do limite entre industriais 

ou unidades de explora~ao, bem como ao cumprimento imediato do seu regulamento, de 

acordo como disposto na alfnea a) do art.2 5 do Decreto-Lei 165/2014 de 05 de novembro. _ 

_ 2.5 - PROCESSO N2 297/06 - Requerente: Lima Amorim Granitos e Constru~oes 

Unipessoal, lda. - local da Obra: Canos ou Carvalheda- Freguesia de Arcozelo - Emissao 

de declara~ao de interesse publico municipal nos termos do disposto na aHnea a) do n2 4 

do art.2 52 do Decreto-lei 165/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando a informa~ao tecnica prestada, propor a Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regularizac;ao da instalac;ao industria 
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relativa ao processo n.2 297/06, requerida par Lima Amorim Granltos e Constru(:Oes 

Unipessoal, Lda., de acordo como disposto na alfnea a) do nUmero 4 do art.2 5 do Decreta

lei 165/2014 de OS de novembro. ------------------

_2.6- PROCESSO N• 357/17- Requerente: Joao Guerra & Filhos, Lda.- Local da Obra: 

Arcozelo- Emissiio de declara(:iio de interesse pUblico municipal nos termos do disposto na 

alinea a) do art.2 52 do Decreta-Lei 165/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmidade considerando a informac;:ao tt?cnica prestada, proper a 
Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na regularizat;ao da 

instala<;ao industrial, relativa ao processo n.e 357/17, requerida par Joao Guerra & Fllhos, 

Lda., condicionada ao cumprimento imediato dos limites estabelecidos no plano de 

intervenc;:ao em espac;:o rural, tanto do seu limite global, como do limite entre industria is au 

unidades de explorac;:ao, bem como ao cumprimento imediato do seu regulamento, de 

acordo como disposto na alfnea a) do art.2 5 do Decreta-Lei 165/2014 de 05 de novembro. _ 

_ 2.7 ~ PROCESSO N!! 357/17- Requerente: Pedreira DP Matos, Unipessoal, Lda.- Local 

da Obra: Arcozelo - Emissiio de declara~iio de interesse pUblico municipal nos termos do 

disposto na alfnea a) do art.!! 52 do Decreto-Lei 165/2014 de 05 de novembro. A Camara 

Municipal dellberou por unanimidade considerando a informa<;ao tecnica prestada, proper 

a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na regularizac;:ao 

da instalac;:ao industrial, relativa ao processo n.2 357/17, requerida par Pedrelra DP Matos, 

Unipessoal, Lda., condicionada ao cumprimento imediato dos limites estabelecidos no plano 

de interven<;i3o em espat;o rural, tanto do seu limite global, como do limite entre industria is 

au unidades de explorac;:ao, bem como ao cumprimento imediato do seu regulamento, de 

acordo como disposto na aHnea a) do art.!! 5 do Decreta-Lei 165/2014 de 05 de novembro. _ 

_ 2.8- PROCESSO N!! 357/17- Requerente: Jose Manuel Lima Monteiro, Unipessoal, Lda. 

- Local da Obra: Arcozelo - Emlss3o de declara~ao de Interesse pUblico municipal nos 

termos do disposto na alfnea a) do art,!! 52 do Decreta-Lei 165/2014 de OS de novembro. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmidade considerando a informac;:ao tecnica prestada, 

proper 3 Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na 

regularizac;:ao da instalac;:ao industrial, relativa ao processo n.e 357/17, requerida par Jose 

Manuel Lima Monteiro, Unlpessoal, Lda., condicionada ao cumprimento imediato dos 

limites estabelecidos no plano de interven<;i3o em espac;:o rural, tanto do seu limite global, 

como do limite entre industriais au unidades de explorat;ao, bern como ao cumprimento 
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imediato do seu regulamento, de acordo com o disposto na alfnea a) do art.2 5 do Decreto

Lei 165/2014 de OS de novembro. 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 3.1- FREGUESIA DE SERDEDELO- Solicita antecipa~ao das 2!!, 3!! e 4!! tranches/2018. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento das tranches do 

ano 2018 a Junta de Freguesia de Serdedelo .. _______________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE POIARES - Comparticipa~ao financeira para aquisi~ao de um 

trator. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 19.250,00 € (dezanove mil duzentos e 

cinquenta euros) destinada a aquisi~ao de um trator com carregador fronta l e mediante 

entrega dos documentos comprovativos da despesa. ----- ------ -

_ 3.3 - FREGUESIA DA GANDRA - Processo de Fixa~ao Toponimica - Aditamento -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao 

processo de fixa~ao toponimica da Freguesia da Gandra. ___________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - OPERA~AO DE REABILITA~AO URBANA PARA A ARU ADJACENTE AO NUCLEO 

CENTRAL - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade revogar a 

delibera~ao da Camara Municipal de 4 de junho, ponto 5.1. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e duas absten~oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar a Opera~ao de Reabilita~ao Urbana para a ARU 

Adjacente ao Nucleo Central. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas 

absten~oes dos Senhores Vereadores Dr. Abe l Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, submeter a 
aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal. Os Senhores Vereadores Dr. Abe l Baptista 

e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de voto, que se anexa a presenta ata, 

como documento numero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 4.2- RELATORIO DE EST ADO DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO - REOT- Aprova~ao . 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade revogar a delibera~ao da Camara Municipa l 

de 4 de junho, ponto 5.2. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Relat6rio de Estado do Ordenamento do Territ6rio-REOT. Mais deliberou por unanimidade 

submeter a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal. _________ _ 

_ 4.3 - ALTERA~AO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL NO AMBITO DO REGIME 

EXTRAORDINARIO DE REGULARIZA~AO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS - RERAE -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o relat6rio de analise e 
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ponderar;ao das participar;5es recebidas durante o perlodo de discussao pUblica da proposta 

de Alterar;ao ao Plano Diretor Municipal no ambito do Regime Extraordinilrio de 

Regularizar;ao das Atividades Econ6micas. Mais deliberau par unanimidade aprovar a 

proposta de Alterar;ao ao Plano Diretor Municipal. Deliberau ainda par unanimidade 

submeter a apreciar;ao e aprovar;ao da Assembleia Municipal. __________ _ 

_ 4.4 - ALTERA~AO AO PLANO DE URBANIZA~AO DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS 

PEDRAS FINAS NO AMBITO DO REGIME EXTRAORDINARIO DE REGULARIZA~AO DAS 

ATIVIDADES ECON6MICAS • RERAE - Aprova~3o. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a relat6rio de anillise e ponderar;ao das participar;Oes recebidas 

durante o perfodo de discussao pUblica da proposta de Alterar;ao ao Plano de Urbanizar;ao 

das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas no ambito do Regime Extraordinclrio de 

Regularizar;ao das Atividades Econ6micas. Mais deliberau par unanimidade aprovar a 

proposta de Alterar;ao ao Plano de Urbanizar;ao das Ofidnas de Cantaria das Pedras Finas. 

Deliberau ainda por unanimidade submeter a apreciar;ao e aprovar;ao da Assembleia 

Municipal. 

_4.5 - ALTERA~AO AO PLANO DE URBANIZA~AO DE FREIXO NO AMBITO DO REGIME 

EXTRAORDINARIO DE REGULARIZA~AO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS • RERAE -

Aprova~rao. A Camara Municipal deliberou par unanlmidade aprovar o relat6rio de anillise e 

ponderar;ao das participar;Oes recebidas durante o perfodo de discussao pUblica da proposta 

de Alterar;ao ao Plano de Urbanizar;ao de Freixe no ambito do Regime Extraordinc3rio de 

Regularizar;ao das Atividades Econ6micas. Mais deliberou par unanimidade aprovar a 

proposta de Alterar;ao ao Plano de Urbanizar;ao de Freixe. Oeliberou ainda par unanimidade 

submeter a apreciar;.3o e aprovar;ao da Assembleia Municipal. ----------

_4.6- ALTERA~AO AO PLANO DE URBANIZA~AO DE FONTAO E ARCOS NO AMBITO DO 

REGIME EXTRAORDINARIO DE REGULARIZA~AO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS • RERAE

Aprava~rao. A Camara Municipal deliberou par unanimidade aprovar o relat6rio de analise e 

ponderar;ao das participar;Oes recebidas durante o perfodo de discussao pUblica da proposta 

de Alterar;ao ao Plano de Urbanizar;ao de Fontao e Arcos no ambito do Regime 

Extraordinc3rio de Regularizar;ao das Atividades Econ6micas. Mais deliberou par 

unanimidade aprovar a proposta de Alterar;ao ao Plano de Urbanizar;ao de Font.3o e Arcos. 

Oeliberou ainda por unanimidade submeter a apreciar;ao e aprovar;ao da Assembleia 

Municipal. -----------------------------
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_ 4.7- ACORDO COLETIVO DE EMPREGADOR PUBLICO DO MUNicrPIO DE PONTE DE 

LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Acordo 

Coletivo de Empregador Publico do Municipio de Ponte de Lima. _________ _ 

_ 4.8 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL • "Carencia das 

Rendas do ano 2015 devidas pela Empresa Joao Guerra & Filhos, Lda." - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a carencia das rendas devidas pela 

empresa Joao Guerra & Filhos, lda., no ano de 2015. Mais deliberou por unanimidade fixar 

o prazo de 60 dias seguidos para liquida~ao das rendas em falta, sob pena de findo o prazo e 

na situa~ao de incumprimento, cobrar as rendas vencidas, acrescidas de 50% de 

agravamento por falta de pagamento, com as consequencias legais daf advenientes. 

_4.9 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL • "Carencia das 

Rendas do ano 2015 devidas pela Empresa Prego & Fernandes, Lda." - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a carencia das rendas devidas pela 

empresa Prego & Fernandes, lda., no ano de 2015. Mais deliberou por unanimidade fixar o 

prazo de 60 dias seguidos para liquida~ao das rendas em falta, sob pena de findo o prazo e 

na situac;ao de incumprimento, cobrar as rendas vencidas, acrescidas de 50% de 

agravamento por falta de pagamento, com as consequencias legais dai advenientes. __ _ 

_ 4.10 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL - "Estagio 

Equestre de Alto Rendimento - Agosto 2018 - Proposta de Redu~ao de Pre~o Espa~os 

Expolima" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

um voto contra da Senhora Vice-Presidente, Vereadora Eng.!! Mecia Martins, considerando o 

interesse e o impacto da iniciativa na economia do Concelho, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Camara Municipal, de reduc;ao do valor das tarifas a cobrar, de acordo com o 

previsto no artigo 182 do Regulamento da Expolima, pela cedencia do recinto da Expolima 

(picadeiros) e casetas/bungalows, a NPimenta, durante o mes de agosto, cobrando o valor 

de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), devendo entregar o espac;o limpo e no mesmo 

estado em que o recebeu, finda a sua utilizac;ao, situac;ao que sera verificada pelos servic;os 

do Municipio. A Senhora Vereadora Eng.!! Mecia Martins apresentou declarac;ao de voto, 

que se anexa a presenta ata, como documento numero tres e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ----------------------

_ 4.11 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA E DELEGA~AO DE 

COMPET~NCIAS NO AMBITO DO REGIME JURrDICO DO SERVI~O PUBLICO DE TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS"- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 
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min uta de contrato interadministrativo de delega~ao e partilha de compet€ncias entre a CIM 

Alto Minho e o Municipio de Ponte de Lima. Mais deliberou par unanlmidade submeter a 
aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal. --------------

_4.12 · LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDO PARA 0 ENSINO 

SUPERIOR ANO LETIVO 2017/2018 - Aprova~ao. A C3mara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a lista definitiva dos candidates a Balsa de Estudo para o ensino 

superior ano letivo 2017/2018. 

_4.13 - PROTOCOLO DE FORMA~I\0 EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE 0 MUNICiPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALIMA·ESCOLA PROFISSIONAL ALTO MINHO - Curso: Tecnlco 

em anima~ao de Turismo- Aluna: Adriana Andreia Alves Dantas- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade aprovar o protocolo de forma~ao em contexte de 

trabalho entre o Municipio de Ponte de lima e a EPRALIMA- Escola Profissional Alto Minho, 

do curso recnico em Anima<;ao de Turismo. ----------------

_4.14 · PROTOCOLO DE FORMA~AO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE 0 MUNICiPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL ALTO MINHO- Curso: Tecnico 

de Rece~ao- Alunas: Diana Afonso Ribeiro e Diana Senras Rodrigues de Faria- Aprova~ao. 

A Camara Municipal deliberou par unanimidade aprovar o protocolo de forma<;ao em 

contexte de trabalho entre o Municipio de Ponte de lima e a EPRALIMA- Escola Profissional 

Alto Minho, do curso T€cnico de Rece<;ao. 

_4.15 - HABITAc;Ao SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor o 

realojamento da Sr.! Maria de Fcitima Martins da Costa Caldas Fernandes e respetivo 

agregado familiar, no fogo sito na Rua Monte da P61vora n!! 287, 81.4, 3!! Dto. na freguesia 

de Arcozelo, com uma renda apoiada no valor 5,44 euros. A Camara Municipal deliberou 

par unanimidade autorizar o realojamento da Sr.i! Maria de Fatima Martins da Costa Caldas 

Fernandes e respetivo agregado familiar, no fogo sito na Rua Monte da P61vora ne 287, 81.4, 

32 Dto. na freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 5,44 euros. 

_4.16 - ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - FEIRA DO CAVALO 2018 - Soliclta 

autoriza~ao para explora~ao do terrado da Alameda S. Jo3o, recinto da Expolima e zona 

envolvente entre os dias 26 de junho e 1 de julho. A Camara Municipal deliberou par 

unanimidade autorizar a explora~ao do terrado da Alameda S. Joao, recinto da Expolima e 

zona envolvente pela Associa~ao Concelhia Feiras Novas, entre os dias 26 de junho e 1 de 

julho. A Senhora Vereadora Dr.i! Ana Machado nao participou na discussao e votac;;:ao deste 

ponte, declarando-se impedida. 
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_4.17- LIVRO "VERSOS ESTRANHOS" DE ANT6NIO VIEIRA LISBOA da autoria de Ant6nio 

Jose Ferreira Afonso - Presente uma informa~ao da Biblioteca Municipal a propor a venda 

ao publico pelo valor de 10,00 euros/unidade. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a venda do livro 11VERSOS ESTRANHOS" DE ANT6NIO VIEIRA LISBOA 

da autoria de Antonio Jose Ferreira Afonso, ao publico, pelo valor de 10,00 euros/unidade. _ 

_ 4.18- LIGA DOS COMBATENTES- Cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 10 de 

junho- Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 04 de junho. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

numero 3 do artigo 35Q do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 04 de junho de 2018, de autoriza~ao de 

cedencia do audit6rio Municipal a liga dos Combatentes, no dia 10 de junho. ____ _ 

_ 4.19- ASSOCIA<;AO SAFYRA- ENSINO E ENTRETENIMENTO- Solicita autoriza~ao para 

visitar o Festival lnternacional de Jardins e frequentar a Piscina do festival de Jardins. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Associa~ao SAFYRA, uma visita ao 

Festival lnternacional de Jardins, em data a agendar, mediante a disponibilidade dos 

servi~os; a utiliza~ao da Piscina Descoberta do Festival de Jardins entre os dias 25 e 29 de 

junho, da parte de tarde, a titulo gratuito, e mediante a apresenta~ao de seguro. Mais 

deliberou por unanimidade indeferir o pedido relativamente ao demais solicitado. __ _ 

_ 4.20 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DO VALE DO NEIVA - Solicita autoriza~ao para visitar o 

Centro de lnterpreta~ao da Hist6ria Militar. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a Associac;ao de Pais do Vale do Neiva, a visitar o Centro de 

lnterpreta~ao da Hist6ria Militar, a titulo gratuito, em data a agendar, mediante a 

disponibilidade dos servi~os. 

_4.21- ASSOCIA<;AO DE PAIS DE REBORDQES SOUTO- Solicita autoriza~ao para visitar o 

Festival lnternacional de jardins no dia 13 de julho. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a Associac;ao de Pais de Rebordoes Souto, a visitar o Festival 

lnternacional de Jardins, a titulo gratuito, no dia 13 de julho. 

_ 4.22- COMISSAO DE FESTAS DE SANTA MARINHA DE ARCOZELO- Cedencia de urn 

palco entre os dias 18 e 22 de julho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedencia do palco a Comissao de Festas de Santa Marinha de Arcozelo, entre os 

dias 18 e 22 de julho. ------------------------
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_4.23- ESCOLA DE MUSICA LETHES- Ced~ncia do Audit6rio Rio lima no dla 15 de julho. 

A Camara Municipal dellberou par unanimidade autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima 

a Escola de MUsica Lethes, no dia 15 de julho. 

_4.24 - CONCURSO PUBLICO "ARRENDAMENTO DO BAR DO PARQUE DO ARNADO" -

Adjudica~ao. A Camara Municipal deliberou par unanlmidade adjudicar o arrendamento do 

Bar do Parque do Arnado, de acordo com o proposto pelo jUri, a empresa Silva, Lima e 

Brandao, Lda., pelo valor de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros), acrescido de IVA a taxa 

legal em vigor. 

_4.25 -SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA- Cedencia do Audlt6rlo Rio 

Lima no dia 30 de junho, entre as 09:00 e as 15:00 horas. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedencia do Audit6rio Rio lima a Santa Casa da MisericOrdia de 

Ponte de Lima, no dia 30 de junho, entre as 09:00 e as 15:00 horas. ________ _ 

_ 4.26 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO - Sollcita autoriza~ao para visitar o 

Festival lnternacional de Jardins e frequentar a Piscina Oescoberta nos dias 20 e 22 de 

junho. A Camara Municipal deliberou par unanimidade autorizar a visita ao Festival de 

Jardins e a utiliza~ao da Piscina Descoberta do Festival de Jardins nos dias 20 e 22 de junho, 

da parte da tarde, a tftulo gratuito e mediante apresenta~ao de seguro, pelo Agrupamento 

de Escolas de Arcozelo. 

_4.27- ASSOCIA~AO DE PAISE ENCARREGADOS DE EDUCA~AO DO CENTRO EDUCATIVO 

DA FACHA - Solicita autoriza~3o para utiliza~ao do refeit6rio, vlsita ao Festival 

lnternacional de Jardins, Piscina Oescoberta, Museu do Brinquedo e Biblioteca Municipal 

entre 25 de junho e 27 de julho, no ambito das atividades Proferias 2018. A camara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Associa~ao de Pais e Encarregados de 

Educa~ao do Centro Educative da Facha, no ambito das atividades Proferias 2018, a utilizar o 

refeit6rio do Centro Educative da Facha entre os dias 25 de junho e 27 de julho. Mais 

deliberou par unanimidade autorizar a visita, a tftulo gratuito, ao Festival lnternacional de 

Jardins no dia 29 de junho da parte da tarde, ao Museu do Brinquedo no dia 20 de julho, da 

parte da manha, e a Biblioteca Municipal no dia 27 de julho, da parte da manha. Mais 

deliberou par unanimldade autorizar a utiliza~ao da Piscina Descoberta do Festival de 

Jardins, a tftulo gratuito, entre os dias 25 e 29 de junho, da parte de tarde e mediante 

apresenta~ao do seguro. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista nao participou na discussao e 

vota<;ao deste ponte, declarando-se impedido. ----------------

_(05) ATRIBUI~AO DE SUBSiDIOS, ________________ _ 
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_ 5.1- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ATRIBUIC;Ao DE 

SUBSfDIOS ORDINARIOS A ASSOCIA~QES CULTURAIS E DESPORTIVAS - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da 

Camara Municipal de atribui~ao de subsfdios ordinaries a Associa~oes Culturais e 

Desportivas. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou a declara~ao de interesses, 

que se anexa a presenta ata, como documento numero quatro e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma _ ____________________ _ 

_ 5.2 - ASSOCIA~AO DO GRUPO ETNOGRAFICO INFANTIL E JUVENIL DA CASA DO POVO 

DE S. JULIAO DE FREIXO - Atribui~ao de subsfdio destinado a realiza~ao do 212 Festival 

Folcl6rico. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsfdio no 

montante de 407,00€ (quatrocentos e sete euros), a Associa~ao do Grupo Etnografico 

lnfantil e Juvenil da Casa do Povo de S. Juliao de Freixo, destinado a realiza~ao de 21Q 

Festival Folcl6rico, a liquidar ap6s a realizac;ao do evento. -----------

_5.3 - RANCHO DAS LAVRADEIRAS DE S. MARTINHO DA GANDRA - Atribui~ao de 

subsfdio destinado a realiza~ao do 632 Festival Folcl6rico. A Camara Municipal deliberou 

por unanimldade atribuir um subsfdio no montante de 407,00€ (quatrocentos e sete euros), 

ao Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra, destinado a realizac;ao do 63Q Festival 

Folcl6rico, a liquidar ap6s a realiza~ao do evento. ------------- -

_5.4 - ASSOCIA~AO DE PAIS DA ESCOLA BASICA DE PONTE DE LIMA - Presente uma 

informa~ao do Chefe da Unidade de Recursos Naturals e Rurais a comunicar o valor a 

comparticipar pelo Municipio de Ponte de Lima, respeitante as refei~oes servidas as 

crian~as no ambito da inaugura~ao do 111V Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de lima". 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipac;ao no montante 

de 218,90€ (duzentos e dezoito euros e noventa centimos), a Associac;ao de Pais da Escola 

Basica de Ponte de Lima, respeitante as refeic;oes servidas as crianc;as no ambito da 

inaugurac;ao do "IV Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de Lima". _______ _ 

_ ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve intervenc;oes. ____ _ 

_ (06) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57Q, 

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

reuniao, em min uta, para surtir efeitos imediatos. -------------

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte e cinco minutos. 

Para constar se lavrou a presente ata que, I ida e achada conforme, vai ser assinada. _ _ _ 
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A Secretaria, 

~o(:.; S~·, W0coch v( 1 L ck rr4, "~-



Proposta recomenda~ao 

A exist€ncia de vias de circu!at::ao seguras, adequadas a todo o tipo de veiculo, em part~eular 

aos transporte~ ern comum e transportes pUblicos e um direito dos cidadaos e uma forma de 

tornar m::Jis atrativos os territ6rios e n estabelecimento de romunica~Oes e transporfe~ 

eficazes e que melhor :;ervem as popula~_Qcs. 

No ambiln dlJl;;t·quico sao <111"ibui~ik~ du~ tnunidpios rl salv<igUiJida e pmtno~ao dos inkresSh· 

pr6prios das rcspPtivas popula<;Oes, em articula~ao com as freguesias, designadarnente 

transportes, comunicat;:Oes e ordenamento do territ6rio, conforme artigo 23Q da lei 75/20l3, 

de 12 de setembro. 

Nesse sentido deve a gestao autarquica estar motivada, <~tenta e decidida a criar sempre as 

condi~Oes de melhoria e salvaguarda dos interesses comuns das popular;:Oes. 

Como e do conhecimento de todo o executivo municipal, a EM 1259 que liga CIS fre.guesias d<l 

Facha e Vitorino das Donas sofre de um enorme constrangimento, na largura da via, nurna 

curva localizada no Iugar da Regueira, na freguesia de Vitorino das Donas. Essa curva e ladeadrl 

por do is edificios de habitar;:ao, wn habitado, outro desabitado. 

Para se dctuat· o :l!<~rgarnento des.sa vi<J, I'W'.SC' !oral, 6 twcess~riC! dnnolir a totvlicbrlc (·,. 

parte de urn dessrs edificios. 

Consider<>ndo que o prCdio qL!e> ni'o ost8 h:-~bitada e que 8 v p<ertc 'nfct·ior d<J cUtvc1, scndo por 

isso o lado )J<Jra onde deve ser alargada a via, esta a vend.'l. 

Considerando que 0 pr€dio alern de ter 0 ediflcio junto a eslr"i-lda, i.em urm ar~u dP terreno 

ainda consider.3vel, bern como anexos, permitindo assirn efetuar constrw;Oes aiCm do~ 

edifl<ios j<l cntlst ruldos. 

Considerando a boa oportunidade de o municipio adquirir o pr€dio na sua tot3lidade, 

podendo, se assim vier a ser entendido, depois de efetuar o alargarnet\to da via, procedet· <l 

sua alien<~~~o, n;;'! parte rest<Jntcc, com vi8bilid<tde de constrw;ilo, efetuando aqui un1 peq11fono 

investimento, rnas com um ganho cnorrnc para a mobilidade da~ pessoas. 

Con~ider;:H\dt' que, neste mon1ento, o ttansporte e.;:colar n.3o podc set fcito ncsta via o_;om 

autocarros, prejudicando assim a lunas e famf!ias e corn o alargarnento podetia passar .l srr 

reali7ado, como j8 se colocou, no passi::ldo. essa hipiitesc 

/\ssim, os verP<Jd(;:"f ~de flnntE" de I ima Minh·; T(':-ra,. pror5e quo': 

1 ~ 0 scnhnr· !.1n:<;..icletltP cnnq;lk <'~·Juntos d'C' fn:puc;s!a de Vitorit!U d.:ts Don;;;s t' da ::<>the:, :·t·· 

sentidn d(-' deri1- do Sf'U interccs.',c· llf'~,Ll 3quisi(.ao c po~tedm alotgi!l1lenlo do: \•i;1; 
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DECLARACJIO DE VOTO 

{Declora>lio de voto sabre a ponto 4.1 - "4.1 - OPERA(AO DE REABILITACAO URBANA 

PARA A ARU ADJACENT£ AO NUCLEO CENTRAL - Aprovaclio. ", reunilio de camaro de 15 de 

junha de 2018}. 

Esta operac;ao de reabilitac;ao urbana para a AU adjacente ao nUdeo central de Ponte de Lima 

nao pede merecer a nossa aprovac;ao porquanto: 

1-Toda a estrategia (que e uma nao estratE!gla) que vern aqui apontada nunca, em momenta 

algum, tern como objetivo final a melhoria das condic;Oes e vida, usa e fruic;ao par parte da 
populac;ao residente, define conceitos de base econ6mica, sem qualquer fundamentac;ao 

tE!cnica, nem com critE!rios objetivos: 

2 - 0 amontoado de Ide las soltas sabre como deve ser o desenvolvimento da area da ARU nao 
tern qualquer tipo de quantificac;ao que perm ita chegar ao valor apontado de investimento de 

9,2 Mi1h6es de euros a investir num prazo de 15 a nos, o que quer dizer que temos uma ml!dia 

de anula de lnvestlmento de cerca de 615 mil euros, manlfestamente insuficiente para uma 

area de quase 1000 hectares, quando para o mesmo prazo para a ARU 1 (vila de Ponte de 

lima) com apenas 297 hectares colocou um investimento de 30 MJJhOes de euros, quer isto 

dizer que para 1/4 da tirea gasta mals de 3 vezes mais; 

3 - Os limites de interven~i:io s§o feitos sem qualquer critl!rlo. Nao correspondem a nenhum 

plano, nem respeitam qualquer limite ffsico, seja par linhas de cumeeira, seja par rede 

rodoviilria, linhas de ilgua ou mesmo dados cadastrais, e uma aus€ncia total de ordenamento; 

4 - As freguesias aqui envolvidas nem sequer foram formal, ou informalmente, consultadas, 

desrespeitando, mais uma vez, os eleitos das freguesias. 

Porque conslderamos importante criar melhores condi~Oes de planeamento e ordenamento 

no nUcleo urbana e envolvente a sede do concelho; 

Porque esse e um nUdeo sensivel e deve merecer um cuidado refon;ado e um investimento 

mais planeado, programado e nao ser prejudicial para toda a restante area do munidpio; 

Porque este processo nao foi participado com as autarqulas de base de freguesia, nem sequer 

os seus presidentes de junta foram consultados. 

Porque neste documento hil muitas falhas, imprecisOes e do mesmo se depreende um 

subfinanciamento grosseiro, os eleitos independentes Ponte de Lima Minha Terra abstem-se 

neste ponto. 

Ponte de lima, 15 de junho de 2018. 



Os Vereador eleito par Ponte de Lima Minha Terra, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA DE 15 DE JUNHO DE 2018 

DECLARACAO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (04) ASSUNTOS DIVERSOS - 4.10 - ESTAGIO EQUESTRE DE ALTO RENDIMENTO 
AGOSTO 2018 - PROPOSTA DE REDU<;AO DE PRE<;O ESPA<;:OS EXPOLIMA 

Senhor Presidente, esta proposta de V. Exa para ocupa~ao das instala¢es da Expolima, suscita-me grandes 

duvidas em alguns aspetos, pelo que, permita-me fazer as seguintes considera~oes: 

No plano legal, duvido que esta cumpra com os requisitos para se basear numa redu~o de 93% do pre~o da 

tabela, uma vez que a redu~ao de acordo com o Artigo 18° do regulamento apenas preve essa possibilidade 

"Em fun~ao do interesse cultural do acontecimento, ou, quando se trate de atividades merit6rias e sem 

fins lucrativos". 

Ora, nada disto, esta aqui a ser avaliado. 

No pedido feito pela empresa, assim como, na proposta que V.Ex.8 nos apresenta, em nenhum dos casos e 

mencionado que o inquilino se sujeita ao cumprimento do regulamento em vigor e as suas obriga~oes, 

nomeadamente aos artigos 7°, 8°, 9°, 10° e 11°, onde constam obrigac;:oes que sao da exclusiva compet€mcia da 

entidade usuaria do espac;:o, durante o periodo de ocupa~o. 

Nesta proposta, desvaloriza-se o patrim6nio publico, em beneficio e proveito do privado. 

Se por um lado, se diz que Ponte de Lima se afirmou no plano Nacional e lnternacional, como destino equestre 

de referencia, conforme V. Exa afirma, ao enumerar as varias distinc;:oes honrosas que lhe foram atribuidas, e 

reconhece que as infra-estruturas existentes possuem todas as condic;:oes exigidas para este tipo de treino e 

estagio ao mais alto nivel, nao se compreende que V. Exa nao atribua a Expolima o valor correspondente a essa 

qualidade, e proponha a sua ced€mcia a uma empresa privada a troco de uma verba irris6ria, para a pratica de 

treino de um desporto elitista, para quem os valores pecuniarios constantes da tabela anexa ao regulamento, 

sao valores muito acessiveis e baixos para o uso das instala¢es no treino desta modalidade. 

Como referi, trata-se de um desporto de classes privilegiadas em qualquer parte do mundo, e como tal o 

arrendamento ao inquilino tem de ter isso em conta, porque senao ninguem conseguira perceber como e possivel 

o executivo da Camara do qual sou parte integrante, deliberar este desconto que e muito superior aos que ate 

agora foram feitos aos inquilinos dos nossos bairros socais. 

No plano politico e moral, confesso-the que tenho muita dificuldade em concordar com esta proposta pelos 

motivos atras referidos e por nao encontrar razao que justifique uma reduc;:ao de 93% no pagamento dos valores 

que constam na referida tabela. Esta proposta de reduc;:ao, acarreta encargos, desvirtua o regulamento e 

desacredita o Municipio, podendo dar a ideia que, aleatoriamente se tomam decisoes em func;:ao do interessado. 

Face ao que acabei de expor, nao posso concordar de modo algum, pelo que, me sinto obrigada a volar contra. 

A Vice-Presidente da Camara Municipal, 

j+- f~ 
Mecia Martins, Eng8• 
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