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EDITAL 

__ VICTOR MANUEL ALVES MENDES, NA QUALIDADE DE 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA: -----
-- FAZ PUBLICO QUE, sob proposta da Camara Municipal de 26 de 

fevereiro de 2018, a Assembleia Municipal, em sessao ordinaria realizada no 

dia 28 de abril de 2018, aprovou as alteravoes ao Regulamento do Projeto 

Ponte Amiga, as quais se encontram em anexo ao presente edital como sua 

parte integrante. ------------- --------

- - Mais torna publico que as referidas alteravoes entrarao em vigor no dia 

util seguinte ao da publicavao do presente edital. __________ _ 

_ __ Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que 

vao ser afixados nos lugares do esti lo. _____________ _ 

___ Pavos do Concelho de Ponte de Lima, 14 de maio de 2018. _ __ _ 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Eng.0 Victor Mendes 
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REGULAMENTO DO PROJECTO "PONTE AMIGA" 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Atenta as desigualdades sociais) subjacentes a problenu\tica da pobreza) cada vez mais e 
necessaria a intervenc;~o da autarquia, no ambito da accrao social) no sentido da 

progrcssiva insercrao social e melhoria das condicyoes de vida das pessoas e familias 

carenciadas) combatcndo as situac;oes de pobreza e exclus~o social. 

Assim e considerando que) nos termos da Lei n.0 159/99 de 14 de Setembro, compete as 

autarquias locais intervirem para a resolucrao dos problemas que afectam as populac;oes 

e que, de acordo com o disposto na alinea c), do n.0 4, do artigo 64.0 da Lei n.0 169/99 

de 18 de Setembro, compete a Camara Municipal participar na prestac;ao de servic;:os aos 

estratos sociais mais desfavorecidos, em parceria com as entidades competentes da 

administrac;:ao central e ainda promover o apoio aos mesmos pelos meios adequados e 

nas condic;oes constantes do regulamento municipal. 

Nesse sentido, e criado o Projecto "Ponte Amiga" e elaborado o presente instrumento 

com vista a disciplinar os procedimentos necessaries ao acesso aos apoios a conceder 

pela Camara Municipal de Ponte de Lima, visando a melhoria das condicyoes de vida das 

populac;oes mais carenciadas e desfavorecidas do Municipio. 

Artigo 1.0 

Ambito 

1 - 0 presente Regulamento estabelcce os principios gerais e condic;oes de acesso ao 

Projccto "PONTE AMIGA", cuja area de intervenc;ao eo Concelho de Ponte de Lima. 

2 - As comparticipacroes fi nanceiras a atribui r pela Camara Municipal de Ponte de Lima 

ser~o financiadas pclo orc;:amento do Municipio, nomeadamente atravcs do Fundo 

Social Municipal. 

Artigo 2.0 

Hcnefichirios 

Sao beneficiaries deste projeto os cidadaos muito carenciados do Concelho de Ponte de 

Lima, par intervencrao de entidades empenhadas em missocs de cank ter social. 

Tel258 9001\00 . Fax 258 900 '110 . Praca eta r~ep(Jblica . 4990·062 Ponte de Lima . gcral@crn-pontedelima.pt . www.cm·pontedelima.pt 



MUNIC iPIO 
f ERRA R IC A DA H U MAN IO.-\Oi-

Artigo 3.0 

Objectivos 

0 projeto tem como objective o combate a situa9oes de pobreza e exclusao social, 

promovendo a melhoria das condi9oes de vida das familias carenciadas do Concelho de 

Ponte de Lima, atraves do apoio para a realizayao de obras de repara9ao, beneficia9ao e 

adapta9ao de habita9oes e o apoio a cuidados especfficos de saude, ou noutras areas, 

conforme o diagn6stico das situa9oes, numa 16gica de parceria protocolada com as 

entidades competentes da administrayao central, administra9ao local, entidades da saUde 

pl'tblicas ou privadas, institui9oes privadas de solidariedade social e organiza9oes de 

voluntaries. 

Artigo 4.0 

Atribui~ao dos Apoios 

l - A atribui9ao das comparticipa9oes financeiras e decidida pela Camara Municipal em 

fun9ao das propostas do Servi9o de Acyao Social. 

2 - As comparticipa9oes financeiras sao atribuidas pela Camara Municipal as 

institui9oes que prossigam fins sociais e humanitarios, com personalidade juridica, que 

sao responsaveis tambem, pela sua gestao. 

3 - Podera ainda a Camara Municipal deliberar a atribuiyao de apoios com caracter de 

urgencia, por proposta do Presidente da Camara Municipal, mediante informayao 

tecnica do Servi9o de Ac9ao Social ou da Comissao de Protec9ao de Crian9as e Jovens 

de Ponte de Lima. 

Artigo 5.0 

Dura~ao dos Apoios a Prestar 

A durayao minima do projecto sera de 3 anos, a contar da data de aprova9ao do presente 

Regulamento, podendo ter continuidade mediante aprova9ao da Camara Municipal, que 

fara inscrever no or9amento do Municipio as verbas necessarias. 

Artigo 6.0 

Condi~ocs de Atribui~ao 

1 - A atribui9ao dos apoios depende das seguintes condi9oes: 

a) Situa9ao de comprovada carencia econ6mica, em conformidade com os 

relat6rios dos tecnicos da Camara Municipal e/ou das entidades parceiras; 
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b) Forne~am os elementos de prova que sejam solicitados, com vista ao 

apuramento da situavao de carencia econ6mica c social dos mcmbros do 

agregado familiar. 

l - Apoios financeiros. 

Artigo 7.0 

Tipos de Apoio 

a) Concessao de comparticipayoes e/ou materiais para a realizavao de obras de 

repara~ao, beneficia~ao e adapta9ao de habita9oes de famf lias muito 

carenciadas; 

b) Concessao de comparticipa~oes para pagamento de mao-de-obra para a 

execuyao das referidas obras, quando tal se justifique. 

2 - Prestayao de serviyos: 

a) Fornecimento de projecto tipo, quando se trate de obras de construc;ao de 

raiz, con forme Regulamento ja existente na Camara Municipal; 

b) Isenvao do pagamento de taxas em processos de obras, cujo objective seja 

promover a melhoria das condicyoes de salubridade e habitabilidade dos 

agregados familiares mais desfavorecidos. 

3 - Outros apoios: 

a) Atribuic;:ao de apoio em transportes e refeic;ocs aos alunos do ensino pre

escolar, basico e secundario, cujas comparticipac;:oes serao atribuidas 

diretamentc as entidades gestoras destes servi9os. 

4 - Pode ainda a Camara Municipal decidir sabre a prestac;ao de outro tipo de apoio, 

sempre que isso se justi ficar, pela analise de cada caso em particular. 

Artigo 8.0 

Apoios Especificos para FamHias Numer·osas 

- As famil ias numcrosas, com 3 ou mais filhos ou cquiparados, de mcnoridade ou 

estudantes ate aos 22 anos, com aproveitamento no ano lcctivo anterior, bcneficiam dos 

seguintes apoios: 

a) Boniticac;ao no escalao de agua para consumo domestico, que nao 

ultrapassara o valor da tarifa correspondente ao do 1.0 escalao, ate ao 
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consumo medio maximo de 5 m3/mes por cada elemento do agregado 

familiar; 

b) Redu<yao de 50% do valor das tarifas de esgotos; 

c) As familias numerosas que apresentem cumulativamente uma situa<yao 

econ6mica muito carenciada, beneficiam ainda dos restantcs apoios 

constantes do presente Regulamento. 

2 - Para beneficiarem dos apoios do numero anterior, os interessados teri\o que os 

solicitar a Camara Municipal atraves de requerimento, anexando os documentos 

comprovativos dos requisitos constantes do n.0 I . 

Artigo 9.0 

Apoios Espccificos para ldosos 

Todos os cidadaos residentes no Concelho de Ponte de Lima, com idade igual ou 

superior a 65 anos, beneficiarao dos seguintes apoios: 

a) Redu<yao de 50% do custo das entradas nos recintos culturais, desportivos c 

recreativos cujas actividades sejam da responsabilidade do Municipio 

(nomeadamente piscinas, pavilhoes, campos desportivos, Teatro Diogo 

Bernardes, Lagoas, Quinta de Pentieiros, Festival de Jardins e museus); 

b) Redu<yao de 50% no custo dos servi<yos prestados na Quinta de Pentieiros e 

Lagoas. 

Artigo 10.0 

Dura~ao c Valor dos Apoios 

I - Nao serao autorizados apoios de caracter permanente, a excep<yao dos que constam 

do n.0 3 do Artigo 7.0 e do Artigo 8.0
• 

2 - 0 valor das comparticipa<yoes sera calculado de acordo com a situa<yao econ6mica 

do agregado familiar, podendo assumir a modalidade de apo io (mico, mensa! ou outro, 

consoante o caso. 

Artigo 11.0 

Proccdimcnto I Mctodologia 

I - Identifica9ao/sinaliza9ao das si tua9oes passfveis de interven9ao que podera ser feita 

por qualquer entidade, p(lblica ou privada, local; 

2 - Levantamento/Diagn6stico da situa9ao e rcgisto na Ficha do Beneficiario; 
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3 - Proposta dos apoios a prestar, ao Vcreador do Pelouro; 

4 - Abertura de Concurso das obras com Caderno de Encargos; 

5 - Analise c selec9~0 dos casos pelos Servi9os Sociais e Dou em Reuniao do 

Exccutivo; 

6 - Dccisao da Camara Municipal quanto aos apoios a conceder; 

7 - Pagamento das comparticipa9oes as lnstitui9oes ap6s a realizavao das obras; 

8 - Verifica9ao Final da situayao/Avalia9ao. 

Artigo 12.0 

Falsas Dcclara~oes 

Quando sejam detetadas situa9oes de presta9ao de declara9oes falsas ou utiliza9ao 

fraudulenta de apoios financeiros, podera a Camara Municipal obrigar a repoSi9aO dos 

apoios recebidos com a devida correc9ao moneUtria considerando os juros do capital 

recebido com efeitos a data do respective pagamento, devendo para tal ser aplicada a 

taxa de juro Euribor, a seis meses, acrcscida de 1%. 

Artigo 13.0 

Altera~oes ao Regulamcnto 

Este Regulamento podcra sofrer, a todo o tempo e nos termos legais, as alterayoes 

consideradas indispensaveis. 

Ar tigo 14.0 

Dtavidas e Omissocs 

Compete a Camara Municipal resolver, mediante delibcrayao, todas as duvidas e 

omisseles. 

Artigo 15.0 

Entrada em Vigor 

0 prcsente Regulamento entra em vigor imediatamcnte ap6s a sua aprovayao em 

reuniao de Camara Municipal e ratificayao pela Assembleia Municipal. 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CODIGO POSTAL 4990·062 

CERTIDAO 

·····DR. JOAO EVANGELISTA DAROCHA BRITO MIMOSO DE MORAIS, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA, CERTIFICO: -------------------------------------------

----- Que na Sessao Ordinaria da Assembleia Municipal de Ponte de Lima realizada a vinte e oito 

de abril de dois mil e dezoito. ----································-········--··-····-··-··-···-··········-·············· 

---- Ponto 3. da alfnea b) da Ordem de Trabalhos: "Discussao e vota9ao da proposta de 

"Regulamento do Projeto Ponte Amiga- Aprova~ao das altera~oes." -------------------------····

----· Sujeita a proposta a vota9ao foi aprovada por maioria, com tres votos contra e seis 

absten96es. -------------····················--------------------------------------------·····-·---------------------------

····• Por ser verdade e me ter sido pedida passo a presente Certidao que assino e autentico com 

selo bran co em uso nesta Assembleia Municipal.---------------------------------·-····---------------------·-·· 

----····---············· Pa9os do Concelho de Ponte de Lima, 10 de maio de 2018. --------··-············· 

Joao Evangelist 
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4.4 - REGULAMENTO DO PROJETO "PONTE AMIGA" - Aprova~ao das altera~oes. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as altera~oes propostas ao 

regu lamento. Mais deliberou por unanimidade submeter a ap recia~ao e aprova~ao da 

Assembleia Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 26 de fevereiro de 2018. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

~c vtllo 
Sofia Velho/Dra. 
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