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_ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidents 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 27 de agosto de 2018 e aprovada em 03 de 

setembro 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. ____ _______ _____ _ 
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27 de agosto de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 27 de agosto de 2018 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Dr,!! lucia do Rosario Pinto de lurdes Cerqueira 

Dr. Abel lima Baptista 
EngQ Vasco Nuno MagaiMies Velho de Almeida Ferraz 

Dr,!! Maria Joao lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: As Senhoras Vereadoras Eng!! Mecia Sofia Alves Correia Martins e Dr.!! 
Ana Maria Martins Machado nao estiveram presentes na reunlao da Camara 
Municipal, por se encontrarem de terias, tendo sido justificadas as suas faltas. 

lnicio da Reuniao: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e quarenta minutos 

Secreta rio: Chefe de Divisao Municipal: Dr. g Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 5.185.579,85 Euros 

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

__ 0 Senhor Presidente no usa da palavra cumprimentou e deu as boas vindas a Senhora 

Vereadora Dr.!! LUcia do Rosario Pinto de Lurdes Cerqueira. 

__ 0 Senhor Presidente no usa da palavra propOs um voto de louver a Fernando Pimenta 

e ao seu treinador o Prof. Helie Lucas, que no passado fim-de-semana, no Campeonato do 

Mundo que decorreu em Montemor-o-Velho, conquistou a medalha de ouro em KllOOO e 

tambem 5000 metros. A Camara Municipal deliberou por unanlmidade aprovar o voto de 

louver proposto devendo ser dado conhecimento aos interessados e a Federa!;ao 

Portuguesa de Canoagem. ----------------------

_lntervenfiio dos Vereadores: --------------------

-- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, lamentando que a Camara de 

Ponte de Lima leve mais de 90 dias a fazer as transferencias para as associa!;Oes de pais do 

concelho pela presta!;ao de servi!;O nas cantinas e apoio a educa~ao, estando em dfvida 

desde maio. Referiu ainda que no caso da APECEF- Pais Facha, esta com uma dfvida de mais 

de 13 600€, o que impediu, par exemplo, o pagamento do subsfdio de ferias as funcionc3rias. 

__ Por fim, o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou uma proposta relativa a 
seguran!;a na zona urbana de Ponte de Lima que fica anexa a presente ata como documento 

nUmero urn e se considera como fazendo parte integrante da mesma. -------

-- Usou da palavra o Senhor Vereador Eng.Q Vasco Ferraz propondo um voto de louver 

aos atletas do Clube Nautico, pelos tftulos de campe5es nacionais, alcan!;ados nos 

Campeonatos Nacionais de Regatas em Linha, que decorreram no Ultimo fim-de-semana de 

julho e no primeiro de agosto, no Centro de Alto Rendimento de Montemor: Francisco 

Barbosa dos Santos e Fernando Costa, em K2 infantil 1000 metros; Beatriz Fernandes e 

Maria Carvalho Pereira, em C2 infantil 500 metros; Rodrigo Amaral e Joel Coelho, em C2 

cadete 1000 metros; Eric Casimiro, Alex Casimiro, Rodrigo Cunha e Fernando Neiva, em C4 

infantil 1000 metros; Beatriz Lamas e Maria AraUjo Mota, em C2 cadete feminine 500 

metros; Francisca Lopes, Cristiana Silva, Beatriz Caldas e Matilde Morais, em K4 infantil 

feminine 500 metros; Rodrigo Amaral, Joel Coelho, Tomas OsOrio de Sousa e Tiago Silva 

Matos, em C4 cadete 1000 metros; Afonso Correia e Silva, Rodrigo Santos, Joao Machado 

Silva e Bruno Brasileiro, em K4 cadete 500 metros; Beatriz Lamas, em Cl cadete feminine 

200 metros; Lufs Varajao e Leonardo Vicente, em C2 jUnior 1000 metros; Rui lacerda e 

Ricardo Coelho, em C2 senior, 1000 metros; Rita Nascimento e Beatriz Barros, em C2 senior 
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feminine 500 metros; Nuno Barros, Rui lacerda, Joao Amorim e Ricardo Coelho, em C4 

senior 1000 metros; leonardo Vicente, em Cl jUnior 1000 metros; Beatriz Barros, em Cl 

senior feminine 200 metros; Filipe Pereira, Pedro Santos, Hililrio Lemos e Bruno Vieira 

Cerqueira, campeOes em K4 Veterano A 500 metros, e Hililrio Lemos, campeao em Kl 

Veterano A 1000 metros. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de 

louver propos to devendo ser dado conhecimento. --------------

-- Ainda no usa da palavra o Senhor Vereador Eng.2 Vasco Ferraz propOs um voto de 

louver ao Clube Nilutico de Ponte de lima. A Camara Municipal deliberou por unanimldade 

aprovar o voto de louver proposto devendo ser dado conhecimento. Nesta proposta o 

Senhor Vereador Dr. Abel Baptista nao participou na vota~ao, declarando-se impedido. __ 

A Senhora Vereadora Dr.!! Maria Joao Sousa, no usa da palavra, questionou a Camara 

Municipal no sentido de saber se o estacionamento das motas no passeio 25 de abril 

acabou, pais o sinal que existia foi retirado, mantendo-se apenas as linhas azuis de 

delimita<;ao do espa<;o. ------------------------

-- Ainda no usa da palavra a Senhora Vereadora Dr.!! Maria Joao Sousa, questionou a 

Camara Municipal no sentido de saber se os dais lugares que estao reservados a Farmilcia de 

s. Jo~o n~o poderlam ser transferidos para o outro I ado da rua. ---------

-- 0 Senhor Presidente da camara Municipal e OS Senhores Vereadores prestaram OS 

esclarecimentos tidos par convenientes. -----------------

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

ace rca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVA~AO DA ATA DA REUNII\0 ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nUmero 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprovac;ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou por maioria com cinco votes a favor 

e a abstenc;ao da Senhora Vereadora Dr.!! LUcia do Rosario Pinto de lurdes Cerqueira, 

aprovar a ata da reuniao realizada em 13 de agosto de 2018, pelo que vai a mesma ser 

assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretilria. 

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N• 2/04 - Pedido de altera~iio ao alvara de 

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

de lima- Requerente: Manuel Pires Pinto & Fllhos. Lda.- Aprovacao. A Camara Municipal~- ) 

deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alterac;ao ao alvara de loteamento n2 2/05, v 
d 
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late n2 5, na Cah;ada Monte do Sobral, da Freguesia de Area e Ponte de Lima, requerido par 

Manuel Pires Pinto & Filhos, Lda. --------------------

_(03) OBRAS PUBLICAS -----------------

_3.1- EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO P6LO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS - ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratlflca~iio do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da C§mara de 20 de mar~o de aprova~iio dos erros e omiss6es aceites, bern 

como a retifica~ao do articulado, autoriza~ao de prorroga~ao do prazo para apresenta~ao 

de propostas para as 17:00 horas do dia 20 de abril e publicita~ao da decisao de 

prorroga~ao de prazo no Diario da RepUblica. A Camara Municipal deliberou por 

unanlmldade nos termos e para os efeitos do disposto no nUmero 3 do artigo 352 do Anexo I 

da lei n,Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Camara a 20 de marc;o, de aprovac;ao dos erros e omiss5es aceites, retificac;ao do 

articulado, de autorizac;ao de prorrogac;ao do prazo para apresentac;ao de propostas para as 

17:00 horas do dia 20 de abril e de publicitac;ao da decisao de prorrogac;ao de prazo no 

Diario da RepUblica. ------------------------

_3.2- EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO P6LO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS" - Aprovac;ao da Minuta do contrato. A Camara Municipal dellberou por 

unanimidade aprovar a Min uta do Contrato. _______________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "BENEFICIA~i\0 E AMPLIA~AO DO EDIFICIO DA BANCADA DO 

CAMPO MUNICIPAL DO CRUZEIRO - 2' FASE" - Aprova~iio da Minuta do Contrato. A 

Camara Municipal deliberou par unanimidade aprovar a Minuta do Contrato. ____ _ 

_ 3.4- EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO DA ENVOLVENTE />. ESCOLA SECUNDARIA DE 

PONTE DE LIMA1
'- Aprovac;ao da Mlnuta do Contrato. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a Minuta do Contrato. _______________ _ 

_ 3.5- P6LO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA -1• LOTEAMENTO- ALTERA~i\0- Aprova~iio. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmidade aprovar a alterac;ao proposta ao loteamento 

do P61o Industrial da Gemieira -12 loteamento. 

_3.6- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS- SANEAMENTO 

DE EFLUENTES DO P6LO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS- ETAR- Trabalhos a mais

Aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos a mais no 

valor de 42.841,84 euros (quarenta e dais mil oitocentos e quarenta e um euros e oitenta e 

quatro centimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, para efeitos de adjudicac;ao e 
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contratac;ao, considerando a informac;ao prestada pelo Chefe da Divisao dos Servic;os 

Urbanes. -------------------------------------------------------

_(04) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

_4.1- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA "Delega~ile de Cempetencias"

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade adiar a discussao deste ponte 

para uma prOxima reuniao. 

_4.2- PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA- "Atribui~iie de subsidies 

para o ano letivo 2018/20191
' - Aprova~ao. A camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de atribuic;iio de subsidies para o ano letivo 2018/2019. _ 

_ 4.3 - 13' ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICfPIO DE PONTE DE LIMA E OS 

GESTORES DOS REFEIT6RIOS DAS ESCOLAS EB 1• CICLO DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA, 

INDICADOS EM LIST A ANEXA- CELEBRADO A 28 DE DEZEMBRO DE 2005- Apreva~iie. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar a 135! adenda ao protocolo entre a 

Municipio de Ponte de lima e os Gestores dos refeit6rios das escolas EB 12 ciclo do concelho 

dePontedelima .. ________________________________________________ ___ 

_ 4.4- REGULAMENTO DE ATRIBUI~AO DE BOLSAS DE ESTUDO ADS ALUNOS DO ENSINO 

SUPERIOR- Aprova~ao das altera~lSes e submlssilo a consulta pUblica. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar as alterac;Oes ao regulamento de atribuic;iio de balsas 

de estudo aos alunos do ensino superior e submeter a consulta pUblica. ____________ _ 

_ 4.S - VENDA DE MERCHANDISING DE PONTE DE LIMA NA LOJA INTERATIVA DE 

TURISMO- Aprova~ao do pre~o de venda. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o prec;o de venda dos produtos de merchandising, de acordo com a proposta do 

Servic;o de Tu rismo. ---------------------------------------------------

_4.6- HERDEIROS DE MANUEL BRITO DASILVA BRANCO- Prepesta de vend a de terrene 

na Freguesia da Gemieira. A Camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar a 

aquisic;iio do pn§dio rUstico sito no Iugar da lgreja, freguesia da Gemieira, concelho de Ponte 

de Lima, cultivo, inscrito na matriz predial rUstica sob o artigo 763, descrito na Conservat6ria 

do Registo Predial de Ponte de lima sob o nUmero 1476/20180521, aos herdeiros de Manuel 

Brito da Silva Branco, pelo prec;o de 50.000,00 euros (cinquenta mil euros). __________ _ 

_ 4.7 - MADALENA ROCHA - 11A Casa Circular" ~ Presente uma proposta da Comissao 

Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal deliberou por 
1/~----. 

unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "A Casa Circular", da autoria de Madalenap- ) 

Rocha, pelo prec;o unitc3rio de 15,00 euros (quinze euros). V, 
cL 
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_4.8 • ALTERA~.I\0 DE TRANSITO DURANTE 0 PERfODO DAS FEIRAS NOVAS • Presente 

uma proposta da Comissao de Festas das Feiras Novas a propor as altera~Oes ao tr~nslto 

com infcio as 14:00h do dia 7 de setembro, ate as 08h00m do dia 11 de setembro de 2018. 

A Camara Municipal deliberou por unanlmidade aprovar a partir das 14:00h do dia 7 de 

Setembro de 2018, as OB:OOh do dia 11 de setembro de 2018 as seguintes altera~Oes de 

transite: Rua Agostinho Jose Taveira, no sentido da Ponte de Nessa Senhora da Guia, ate a 

Pra~a da RepUblica, com exce~ao de vefculos prioritc1rios e tilxis; Avenida Ant6nio Feij6, no 

sentido descendente, desde o cruzamento do Hospital, ate a Pra~a da RepUblica, com 

exces;ao de vefculos para carga e descarga de abastecimento a vila de Ponte de lima e 

feirantes; Rua General Norton de Matos, desde a Via Feral Velho D. Teresa (rodovia) ate a 

Rua Dr. Ferreira Carma, Rua de Vandoeuvre, desde a Via Feral Velho D. Teresa (rodovia) ate 

a Pra~a da Graciosa (Rotunda AntOnio Feij6); Rua do Arrabalde deS. Joao de Fora, desde a 

Ponte de Crasto ate ao cruzamento da Rua Conde de Bertiandos; Rua Conde de Bertiandos, 

desde a Rua do Arrabalde deS. Joao de Fora, ate a Rua Dr. lufs da Cunha Nogueira; Rua Dr. 

Lufs da Cunha Nogueira, desde a Rua Conde de Bertiandos, ate ao Largo dos Quarteis; 

Entrada para o Ediffcio Novo Leblon, exceto a moradores; Rua Jose Abreu Coutinho, no 

sentido do Largo dos Quarteis para a Rua de Fonte da Vila; Rua Dr. Francisco Abreu Maia, no 

sentido partindo de Largo da Alegria para a Via do Feral Novo de D. Manuel I (E.N.); No 

acesso ao caminho da Veiga de Crasto, no sentido Crasto-Expolima, a vefculos pesados, 

exceto carros de gado; na Rua da Expolima no sentido deS. Joao ao Loteamento J.Aives; na 

Alameda Marginal de S. Joao, junto ao rio; Rua Detras dos Palheiros, no sentido Antepa~o 

para o largo da Alegria; Rua da Ponte Seca, no sentido da Via do Feral Novo de D. Manuel I 

(E.N.), ate ao Largo da Alegria; Caminho de Antepa,o de Cima (Nascente/Poente); Rua 

Conde da Barca, no sentido do largo da Alegria ate ao Largo da Esta~ao; Rua Ant6nio Pereira 

Rego no sentido da Via do Fora! D. Manuel I para a Rua Conde da Barca; Estadonamento 

Proibido: em todo o recinto da festa exceto cargas e descargas, Rua do Arrabalde deS. Joao 

de Fora e Rua General Norton de Matos. Mais deliberou por unanimidade que no dia 5 de 

Setembro, o transite encerrara no Centro Hist6rico, das 17h as Sh do dia 6 de Setembro, 

desde o Cruzamento do Gaio, Passeio 25 de Abril desde a Ramp a do Mercado, Alameda de S. 

Joao e acesso da Rua do Arrabalde. Mais deliberou por unanlmidade que no dia 6 de 

Setembro, encerrar.3 o transite no Centro Hist6rico as 19h, ate as 2 h do dia 7, desde o 

Cruzamento do Gaio, Passeio 25 de Abril desde a Rampa do Mercado, Alameda deS. Joao e 

acesso da Rua do Arrabalde. Mais deliberou por unanimidade que nos dias 8, 9 e 10 de 
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Setembro estara condicionado ao transite o percurso dos Cortejos Etnografico, Hist6rico e 

da Procissao. Mais deliberou por unanlmidade que todas as altera~5es de transite sao 

temporilrias e excecionais, aplicam-se apenas durante o periodo das Festas; que as 

proibi~5es no sentido do transite e estacionamento nao se aplicam as viaturas de 

Bombeiros, Camara Municipal, Ambulancias, EDP, Correios e veiculos ao Servi~o da 

Comissao de Festas, devidamente identificados com CarUio, Men~ao a Matricula e Carimbo 

da Associa~ao Concelhia das Feiras Novas, competindo as Fon;as de Seguran~a assegurar o 

cumprimento destas condicionantes do tr.3nsito no decorrer das Feiras Novas.----

_4.9- TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS- Prorroga~3o do protocolo de cedencla de 

uma salado Jardim de lnfilncia de Serdedelo a empresa Limalilndia- Aprova~ao. A camara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a prorroga~ao do protocolo de cedfncia de 

uma sala do Jardim de lnfancia de Serdedelo a empresa limal§ndia, sendo o valor do 

arrendamento bonificado em 50% do valor comercial, no montante de 112,50 euros (cento e 

doze euros e cinquenta centimos), conforme informa~ao prestada pelo Gabinete Terra. _ 

_ 4.10 ·TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS- Prorroga~ao do protocolo de cedencia da 

loja 40/41 do Mercado Municipal a empresa Acrobatikaroma, Unipessoal, lda. -

Aprova'riio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a prorroga~ao do 

protocolo de cedfncia da loja 40/41 do Mercado Municipal a empresa Acrobatikaroma, 

Unipessoal, Lda., sendo o valor do arrendamento bonificado em SO% do valor comercial, no 

montante de 112,50 euros (cento e doze euros e cinquenta centimos), conforme informa~ao 

prestada pelo Gabinete Terra. ---------------------

_4.11 -TERRA REABILITAR- Presente uma informa'rao do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada pela Sr.!! Maria Odete da Costa Freitas, relativa ao im6vel 

localizado na Rua Baixo do Eido n!! 26, na freguesla da Ribeira - Aprova'rao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada pela Sr.!! Maria 

Odete da Costa Freitas, relativa ao im6vellocalizado na Rua Baixo do Eido n!! 26, na freguesia 

da Ribeira, considerando o parecer prestado pelos servi~os tecnicos. -------

_4.12 - PONTE DE LIMA MINHA TERRA PLMT - Ratiflca~iio do despacho proferldo pelo 

Sr. Presidente da camara Municipal a 20 de agosto, de autoriza~§o de ced~ncia do 

Audit6rio Municipal para o dia 25 de agosto, entre as 09:30 e as 13:00 horas. A camara 

Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no nUmero 3 

do artigo 35!! do Anexo Ida Lei n.2 75/13, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido """-~~ 
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pelo Senhor Presidente da Camara a 20 de agosto, de autoriza~ao de cedencia do Audit6rio 

Municipal para o dia 25 de agosto, entre as 09:30 e as 13:00 horas. --------

_4.13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO - Pedido de cedencia de espa~o de 

alojamento da Quinta de Pentieiros para o dia 24 de novembro. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmidade autorizar a cedencia de espa~o de alojamento na Quinta de 

Pentieiros para 3 oradores no dia 24 de novembro. -------------

_4.14 • Proposta de Minuta de Protocolo de Delega~ao de Execu~ao de lnvestimentos de 

Expansao ou Reabilita~ao do Sistema Municipal de Abastecimento de Agua para Consumo 

PUblico e de Saneamento de Aguas Residuais Urbanas - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com quatro votes a favor e dais votes contra dos Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar a proposta de minuta de 

Protocolo de Delega~ao de Execu~ao de lnvestimentos de Expansao ou Reabilita~ao do 

Sistema Municipal de Abastecimento de Agua para Consume PUblico e de Saneamento de 

Aguas Residua is Urbanas. Mais deliberou par rnaioria com quatro votes a favor e dais votes 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Jo§o Sousa, submeter a 
aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alfnea K) do n5' 

1 do artigo 25.2 do Anexo I, da Lei n.2 75/2013, de 12 de seternbro. --------

_(05) ATRIBUI~AO DE SUBSiDIOS ---------------

_5.1- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS- AGRUPAMENTO N2 809- REBORDOES SANTA 

MARIA- Atrlbui~o de subsldlo destinado a realiza~5o do "JACINTUS DESPARTA-NOS". A 

C§mara Municipal deliberou por unanlmidade atribuir urn subsidio no montante de 407,00 

euros (quatrocentos e sete euros), ao Corpo Nacional de Escutas- Agrupamento n.2 809-

Rebord6es de Santa Maria, destinado a realiza~ao do "JACINTUS DESPARTA·NOS", entre os 

dias 29 de julho e 04 de agosto. -------------------

_5.2- ASSOCIA~i\0 CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE CALHEIROS- Atribui~5o 

de subsidio destinado a realiza~ao do 232 Festival de Folclore. A O~mara Municipal 

dellberou por unanlmidade atribuir urn subsidio no montante de 407,00 euros 

(quatrocentos e sete euros), a Associa~ao Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros, 

destinado a realiza~ao do 23Q Festival de Folclore no dia 26 de agosto. 

_5.3 • ASSOCIA~i\0 DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS • Presente uma 

informa~ao do Chefe da Unidade de Recursos Naturals e Rurals a comunlcar o valor a 

compartlclpar pelo Municipio de Ponte de Lima, respeitante as refei-;Oes servidas as 

crian~as que participaram na inlciativa 110ficinas de Verao". A Camara Municipal deliberou 
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por unanimidade atribuir um subsidio no montante de 3.482,55 euros (tres mil 

quatrocentos e oitenta e dois euros e cinquenta e cinco centimos), a Associa~ao de Pais do 

Centro Educativo das Lagoas, destinado a comparticipar as despesas com as refei<;:oes 

servidas as crian~as que participaram na iniciativa "Oficinas de Verao". _______ _ 

_ ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBLICO: Nao se registaram pedidos de 

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

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, a Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a ata desta reuniao, em min uta, para surtir efeitos imediatos. _______ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentlssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e quarenta minutos. ______ _ 

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

A Secret<hia, 

tL.r,'c, s~·c» fc_r~~h \f ib Jt.(/.,-fro Ar~ 



PROPOSTA 

ASSUNTO: Seguranca na zona urbana de Ponte de Lima 

A seguran~a e urn fa tor fundamental da vivencia em sociedade. E a seguran(fa o principal 
foco de atenc;ao da EU nos Ultimos tempos e sera par ela que se farao investimentos 

avultados nos pr6ximos anos, seja em recursos humanos, seja em recursos tecnol6gicos. 

A seguranc;a de cada grupo populacional que ocupa urn determinado territ6rio deve 

estar na primeira linha de preocupac;Oes das entidades pUblicas, em particular dos 

govern as de proximidade e em particular das autarquias locais que, como se sa be tern 
fortes responsabilidades nesta mat€ ria, seja par razOes de ordenamento do territ6rio, 

seja par competencias na area dos conselhos municipais de seguranc;a, prote~ao civil, 

a~ao social, educa~ao, etc. 

Nos Ultimos tempos em Ponte de Lima tern surgido urn con junto de atos criminosos que 

nao podemos ainda chamar de generalizados, mas que devem merecer a nossa maier 

aten~ao. Assaltos com uses de armas de fogo a pelo menos 3 estabelecimentos 

comerciais, atos de vandalismo junto de viaturas estacionadas durante a noite, 

carteiristas que atuam nas feiras, traficantes de droga que tern side detetados. 

Sabemos que os recursos da Policia de Seguran~a PUblica (PSP) sao muito escassos, uma 

esquadra que deveria ter no mfnimo 50 pessoas, entre oficias, chefes e agentes, apenas 

tern 37 o que e manifestamente insuficiente para a area e popula~ao que servem assim 

como o facto de Ponte de Lima ser uma vila que e local de passagem de muitas pessoas, 

seja por razOes de servi~os, por exemplo, hospital que serve mais 3 concelhos, seja por 

razOes de turismo ou de passagem. Sabemos que a PSP esta deficitarla de meios de 

transporte (apenas tern 4 viaturas algumas com mais de 2!! anos de servi~o, como eo 

case da viatura da escola segura). 

Sabemos que o empenho da PSP, do seu comando, passando pelas suas chefias, bem 

como pelos seus agentes, faz um esfor~o notavel para garantir a seguran~a a zona 

urbana, mas as dificuldades sao muitas e como diz o povo " sem ovos nao se fazem 

omeletes." 

Considerando que compete as autarquias locals, mcixime, aos munidpios zelar pela 

seguran~a dos seus munfcipes, os eleitos PONTE DE LIMA MINHA TERRA- PLMT propOe 

que a camara municipal delibere: 

1 - Solicitar com carater de urgencia uma reuniao com o Senhor Ministro da 

Administra~ao lnterna para lhe dar nota das dificuldades que a PSP de Ponte de Lima 

esta a sentir ao nfvel da falta de efetivos, bern como de recursos tecnicos, em particular 

meios de transporte e informaticos. 



2 - 0 Munidpio inscrever uma verba destinada a estabelecer, no prOximo ana, um 
protocolo de coopera~ao com o MAl de forma a apoiar a PSP de Ponte de lima com 

meios de transporte e meios informaticos que melhor permitam o cumprimento da 

missao que lhe esta atribufda. 

Ponte de lima, 27 de agosto de 2018. 

Os vereadores PONTE DE LIMA MINHA TERRA- PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 
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