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No período compreendido entre o dia 19 de Abril de 2016 e o dia 08 de Junho de 2016 
destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Ribeira de uma comparticipação financeira no 
valor de 1.200,00 euros destinada à realização das Marchas de S. João 2016; 

• Apreciação e aprovação do aditamento ao processo de fixação toponímica da 
Freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal; 

• Aprovação de Inclusão do Técnico Fernando Ferreira como perito nas comissões 
de vistoria deliberada pela Câmara municipal a 11 de abril de 2016; 

• Aprovação da proposta referente ao "Registo do Parque de Campismo e 
Caravanismo da Quinta de Pentieiros no website do Cartão de Campista 
Internacional (CCI) e atribuição de 10% de desconto a detentores do CCI; 

• Aprovação da 1.3 Fase de Candidaturas Centro Com Vida 2016; 
• Cedência à Associação Cultural e Recreativa Freixoense de um palco para o dia 

12 de junho; 
• Cedência à Comissão de Festas Nossa Senhora da Lapa de um palco para os dias 

09 e IOde junho; 
• Cedência à Comissão de Festas em Honra do Senhor dos Aflitos de um palco para 

os dias 18 e 19 de junho; 
• Cedência ao CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria 

Metalúrgica e Metalomecânica do Auditório Municipal para o dia 02 de maio, 
entre as 09:00 e as 17:00 horas; 

• Aprovação do protocolo e do caderno de encargos entre a Federação de Patinagem 
de Portugal, a Câmara Municipal de Ponte de Lima, a Associação de Patinagem 
do Minho e a Associação Desportiva "Os Lirnianos"; 

• Aprovação da Proposta Powered By Tlc Marketing; 
• Aprovação da Proposta "Redução de Taxas da Feira Quinzenal"; 
• Atribuição à Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana - AAPEL do 

subsídio anual no montante de 1.710,00 euros; 
• Atribuição à Associação Desportiva "Os Limianos" de um subsídio no montante 

de 1.425,00 euros destinado à realização do "VII Torneio Internacional de Futebol 
de 7"; 

• Atribuição ao ACP - Automóvel Club de Portugal de um subsídio no montante de 
25.000,00 euros destinado a custear despesas com a realização do "WRC 
Vodafone Rally de Portugal 2016"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação 
programa de concurso, caderno de encargos, júri do procedimento e prazo de 
execução da Empreitada de "Requalificação da Área Envolvente à Expolima; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação programa 
de concurso, caderno de encargos, júri do procedimento e prazo de execução da 
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Empreitada de "Beneficiação da Rede Viária Municipal na Vila de Ponte de Lima 
- Requalificação das Ruas Conde de Bertiandos e Ponte de Crasto"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Anais de urna comparticipação financeira 
montante de 49.788,20 euros destinada á obra de "Beneficiação das ruas da 
Feiteira, Lameiro, Cruzeiro, Devesa, Terrão e Carvalhinhas"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Arcozelo de uma comparticipação fmanceira 
no montante de 34.646,10 euros destinada á obra de "Beneficiação de diversas 
ruas intervencionadas por obras de saneamento e caminho do posto de leite"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Brandara de urna comparticipação fmanceira 
no montante de 25 .543 ,35 euros destinada á obra de "Beneficiação da rua do 
Marco Novo e Fonte do Piolho"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal de urna 
comparticipação financeira no montante de 99.242,50 euros destinada á obra de 
"Beneficiação das ruas de Soutelo, Agros, PassaI, Nova, Alto da Forca, Mata, 
Pinheiro, Casaldares, Marouba, Pereiro, Vilar, Gondeixa, Fonte Velha, Portela e 
Travessa da Rua Nova"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Correlhã de urna comparticipação financeira 
no montante de 25.418,80 euros destinada á obra de "Beneficiação das ruas de 
França e Couto da Correlhã"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Facha de urna comparticipação fmanceira no 
montante de 125.440,40 euros destinada à obra de "Beneficiação dos caminhos de 
Bárrio, Andorinheira, Sagrada, Montinho, Casais, Souto, Macieis, Outeiro do Rio, 
Santo Adrião, Morões e parte do Arribão"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Feitosa de uma comparticipação financeira no 
montante de 61.607,20 euros destinada á obra de "Beneficiação das ruas de 
Tojeiro, Fijô, Fonte de Fijô e Alemanha"; 

• Atribuição ' Junta de Freguesia de S. Pedro d' Arcos de urna comparticipação 
fmanceira no montante de 19.785,43 euros destinada á obra de "Beneficiação das 
ruas de Aldeia, Capela de S. Sebastião (parte) e Travessa da Aldeia"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação do 
caderno de encargos, programa do procedimento e designação do júri para a 
Contratação de Serviços para Transporte de Alunos - Circuitos Especiais de 
Transportes Escolares - Ano Letivo 2016/2017; 

• Aprovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Ponte de Lima e o . 
Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo da Divisão de Intervenção 
nos Comportamentos Aditivos e Dependências da ARS Norte; 

• Aprovação do regulamento e da minuta do Protocolo de Cooperação para a 
Atribuição do Prémio A. de Almeida Fernandes; 

• Autorização de realojamento na Habitação Social; 
• Atribuição de comparticipações no âmbito do Projecto "Ponte Amiga"; 
• Cedência ao Centro Paroquial e Social de Fornelos do Auditório Rio Lima para o 

dia 05 de agosto; 
• Cedência à Escola Secundárla de Ponte de Lima do Auditório Municipal para o 

dia 28 de maio; 
• Cedência à Disciplina Dança Clássica do Teatro Diogo Bernardes para o dia 18 de 

junho; 
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• Cedência a "Os Amigos do Zé" do Teatro Diogo Bernardes para o dia 12 de 
agosto; 

• Cedência à Câmara Municipal de Barcelos do Pavilhão Municipal para o dia 14 
de maio; 

• Atribuição à Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
de um subsídio no montante de 400,00 euros para a realização da "XXVIII 
Semana Académica IPVC"; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas de um subsídio 
no montante de 638,80 euros como comparticipação respeitante às refeições 
servidas nas Oficinas da Páscoa; 

• Atribuição ao Centro Paroquial e Social de Santa Maria dos Anjos de um subsídio 
no montante de 16.000,00 euros destinado à aquisição de uma viatura de 
transporte de passageiros; 

• Atribuição ao CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 
Município de Ponte de Lima do subsídio anual no montante de 45.000,00 euros; 

• Atribuição ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de 
Lima de um subsídio no montante de 407,00 euros para a realização de um 
festival de folclore; 

• Aprovação do Relatório Final e adjudicação valor de 626.968,59 euros, acrescido 
de IV A Empreitada de "Construção de Relvado Sintético - Campo Municipal da 
Gandra" : 

• Aprovação de projeto e Emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, júri do 
procedimento e prazo de execução da Empreitada de Construção e Conservação 
de Passeios e Outros Espaços Públicos - Requalificação do Largo do Terreiro
Gandra; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Arcozelo para visitar diversos equipamentos 
do Município no dia 24 de maio; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Cabração e Moreira do Lima do 
adiantamento das verbas do ano de 2016 e dos três primeiros trimestres do ano de 
2017, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária; 

• Autorização à Junta de Freguesia da Correlha do adiantamento da 2a tranche, com 
exceção da verba relativa à limpeza da rede viária; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação financeira · 
no montante de 2.819,60 euros destinada às obras de "Beneficiação da Travessa 
de S. Miguel"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma comparticipação 
financeira no montante de 2.722,37 euros destinada às obras de "Reparação da 
cobertura da sede da junta; 

• Atribuição à Freguesia da Seara de uma comparticipação financeira montante de 
3.578,40 euros destinada às obras de "Reparação da cobertura da sede da junta"; 

• Aprovação do Regulamento Interno de horários de trabalho e de controlo de 
assiduidade e pontualidade dos trabalhadores da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima; 

• Aprovação da Delimitação da Área de Reabilitação Urbana adjacente ao Núcleo 
Central; 

• Aprovação da Declaração de Retificação da ARU de Ponte de Lima; 
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• Aprovação da alteração da alínea d) do nO 2 do art.o 40 das Normas de Cedência e 
Utilização de Viaturas Municipais de Transporte de Passageiros; 

• Aprovação da Proposta de Parceria Campanha Sonae Powered By T1c Marketing; 
• Aprovação da Proposta de Constituição do Júri do "Prémio de Empreendedorismo 

e Desenvolvimento Rural"; 
• Aprovação do Protocolo de Cedência Temporária de Bens Museológicos entre o 

Exército Português e o Município de Ponte de Lima; 
• Aprovação do Protocolo no âmbito do Projeto Academia de Futebol de Ponte de 

Lima - Espaço para a Igualdade de Oportunidades e Inclusão Social; 
• Aprovação do Protocolo de Parceria "Da Serra d' Arga à Foz do Âncora" entre os 

Municípios de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo; 
• Aprovação das Normas para venda na sala de provas do Centro de Interpretação e 

Promoção do Vinho Verde de Ponte de Lima; 
• Aceitação da Cessação do Contrato do Parque de Pesca de Rendufe e dos 

Empreendimentos Turísticos no Espaço Rural estabelecido com "Elos da 
Montanha"; 

• Autorização à Faculdade de Letras - Universidade do Porto de uma visita guiada 
ao Museu dos Terceiros, ao CIPVV e Quinta de Pentieiros e Lagoas de Bertiandos 
e S. Pedro D' Arcos no dia 29 de maio; 

• Aprovação do preço de venda do Livro do Festival de Jardins Escolinhas em 5,00 
euros, com IV A incluído; 

• Autorização ao Basket Club Limiense para utilização das piscinas Natura às 
terças-feiras e quartas-feiras do dia 13 ao dia 24 de junho, e do dia 27 de junho até 
ao dia O 1 de julho durante todo o dia; no período compreendido entre os dias 4 a 
15 de julho no período da manhã, a título gratuito, no máximo de cinco dias úteis 
consecutivos, com exceção dos feriados e fIns-de-semana e mediante apresentação 
de seguro; 

• Autorização à Associação de Pais do Vale do Neiva para utilização de diversos 
equipamentos municipais inserido no Programa ProFérias Vale do Neiva 2016, 
durante o mês de julho em função da disponibilidade dos serviços; 

• Autorização à Associação de Pais de Vitorino dos Piães para visitar a Biblioteca 
Municipal, Museu do Brinquedo e Quinta de Pentieiros, em função da 
disponibilidade dos serviços; 

• Autorização à APP ACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental para frequentar a piscina Natura no período entre 27 e 30 de 
junho todo o dia, de 1 a 8 de julho no período da manhã, a título gratuito, no 
máximo de cinco dias úteis consecutivos, com exceção dos feriados e fms-de
semana e mediante apresentação de seguro e autorização para visitar o Festival de 
Jardins no dia 12 de Julho; 

• Cedência ao Instituto Britânico de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima para o 
dia 31 de maio; 

• Cedência à Academia de Música Fernandes Fão do Auditório Rio Lima para os 
dias 29 de junho, 01 , 02, 03 e 04 de julho; 

• Cedência à Associação Desportiva "Os Lirnianos" das instalações do Campo do 
Cruzeiro para o dia 19 de junho; 

• Cedência à Escola Secundária de Ponte de Lima da Igreja de St.o António -
Museu dos Terceiros para o dia 02 de junho; 
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• Cedência à Spestuna Tuna Feminina do Auditório Rio Lima para o dia 04 de 
junho; 

• Cedência à EDL - Escola Desportiva Limiana de espaços para a realização das 
Férias Desportivas nomeadamente a da cantina da Pré-Primária, sendo que a 
confeção das refeições deverá ser assegurada pelos requerentes e a utilização das 
Piscinas Natura na 3.3 e 4.3 semana de junho durante todo o dia, na 1.3 e 2.3 

semana de julho até às 14:00 horas, a título gratuito, no máximo de cinco dias 
úteis consecutivos, com exceção dos feriados e fins-de-semana e mediante 
apresentação de seguro. Autorizou ainda a visita aos Museus do Brinquedo e 
Terceiros mas sem visitas guiadas e a frequência das Piscinas e Pavilhão 
Municipais, a título gratuito; 

• Cedência ao Município de Valpaços do Restaurante da Expolima no dia 04 de 
junho, estando a mesma condicionada ao pagamento de 250,00 euros, acrescido 
de IVA; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório Rio Lima para 
o dia 23 de maio; 

• Atribuição ao Agrupamento de Escola de Ponte de Lima de subsídio no montante 
de 2.000,00 euros destinado a custear despesas com o projeto "4x4 in Schools"; 

• Atribuição à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Feitosa de um 
subsídio extraordinário no montante de 300,00 euros, contra a entrega de 30 
CD' S; 

• Atribuição à Associação Cultural e Recreativa Corneliana - Rusga Típica Da 
Correlhã de um subsídio no montante de 407,00 euros, destinado à realização do 
"XII Festival Nacional de Folclore"; 

• Atribuição à Associação Cultural CAL um subsídio no montante de 2.000,00 
euros, destinado à realização do "Mercado das Artes 2016"; 

• Atribuição ao Clube Náutico de Ponte de Lima de um subsídio no montante de 
2.325,00 euros, destinado à aquisição de um reboque; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação de júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Abastecimento de Água 
ao Concelho - Freguesia de Refoios do Lima - Vacariça"; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação do júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Abastecimento de Água 
ao Concelho - Freguesia de Moreira do Lima - Zona Alta"; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação do júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Alargamento da Atual 
Rede de Esgotos - ETAR de Freixo"; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação do júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Alargamento da Atual 
Rede de Esgotos - Saneamento de Efluentes do Pólo da Queijada! Anais e 
Fornelos - ETAR"; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação do júri 
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do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Alargamento da Atual 
Rede de Esgotos - Rede de Saneamento de Efluentes do Pólo da Queijada! Anais e 
Fornelos"; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação do júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Alargamento da Atual 
Rede de Esgotos - Saneamento de Santa Cruz do Lima - 23 Fase"; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, Nomeação do júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Requalificação da Rua 
do Arrabalde de S. João de Fora; 

• Aprovação de projeto e emissão de parecer favorável à abertura de concurso 
público, aprovação programa de concurso, caderno de encargos, nomeação do júri 
do procedimento e prazo de execução da Empreitada de "Requalificação da Rua 
do Santuário do Sr. do Socorro - Labruja"; 

• Apreciação e aprovação do aditamento ao processo de fixação toponímica da 
Freguesia de Arca e Ponte de Lima; 

• Apreciação e aprovação do aditamento ao processo de fixação toponímica da 
Freguesia da Correlhã; 

• Apreciação e aprovação do aditamento ao processo de fixação toponímica da 
Freguesia de Refoios do Lima; 

• Apreciação e aprovação do aditamento ao processo de fixação toponímica da 
Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Bárrio e Cepões de um palco para os dias 04, 
05, 24, 25 e 26 de junho, para a Festa de S. Pedro; 

• Cedência à Junta de Freguesia da Seara de um palco para os dias 01 , 02 e 03 de 
julho para a Festa de S. Pedro da Seara; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada de um palco para os dias 
15, 16 e 17 de julho, para as Festas em Honra de Santa Maria Madalena e S. 
Cristóvão; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma comparticipação 
fmanceira no montante de 19.250,00 euros destinada à aquisição de um trator; 

• Fixação do Preço de Venda em 5,00 euros do Livro intitulado "Ponte de Lima 12.0 

Festival Internacional de Jardinsl12th International Garden Festival 2016; 
• Aprovação do Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional el 

Ayuntamento de Ponte de Lima-Portugal Y el Instituto de Biodiversidad Tropical; 
• Autorização à Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição - Equipa do RSI 

para utilização da Piscina Natura entre os dias 27 de junho e 01 de julho durante 
todo o dia, a título gratuito, no máximo de cinco dias úteis consecutivos e 
mediante apresentação de seguro; 

• Autorização ao Centro Social e Paroquial de Santa Maria dos Anjos para a 
utilização da Piscina Natura entre os dias 20 e 30 de junho durante todo o dia, a 
título gratuito, no máximo de cinco dias úteis consecutivos e mediante 
apresentação de seguro; 

• Autorização à IRIS INCLUSIVA para uma visita à Quinta de Pentieiros entre os 
dias 27 de junho a 01 de julho, a título gratuito e de acordo com a disponibilidade 
dos serviços; 
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• Autorização à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima para a utilização da 
Piscina Natura durante o mês de junho todo o dia, na la e 2a semana de julho até 
às 14:00 horas, a título gratuito, no máximo de cinco dias úteis consecutivos e 
mediante apresentação de seguro e autorizar a visita ao Festival de Jardins no dia 
29 de junho, ao Museu do Brinquedo no dia 07 de julho e ao Centro de 
Interpretação das Lagoas no dia 06 de julho; 

• Cedência ao Rancho Folclórico de Santa Marinha de Anais do palco para o dia 23 
de julho, para a comemoração do dia de Santa Marinha; 

• Cedência à Confraria do Senhor do Socorro do palco para os dias O 1 e 02 de julho 
para as Festividades do Senhor do Socorro; 

• Cedência à Comissão de Festas Senhor da Cana Verde, 8tO António e Sra. de 
Fátima do palco para os dias 08,09 e 10 de julho para as Festividades; 

• Cedência à APIMIL - Associação Apícola de Entre Minho e Lima do Auditório 
Rio Lima para o dia 25 de junho para a realização das "III Jornadas Apícolas de 
Ponte de Lima; 

• Aprovação da Proposta "Atribuição de Subsídios ao Pré-escolar elO Ciclo para o 
Ano Letivo 2016/2017"; 

• Aprovação da candidatura à Terra Reabilitar, relativa ao edifício localizado na 
Rua Agostinho José Taveira n° 44 - Ponte de Lima; 

• Aprovação da candidatura ao Terra Incubadora de Empresas apresentada pelo 
promotor "SkyExperts; 

• Autorização do início da Abertura do Procedimento de Alteração do PDM nos 
termos do Artigo 118° do RJIGT (Dec. Lei nO 80/2015, de 14 de maio) e fíxar em 
15 dias úteis a participação pública, de acordo com o disposto no n.o 2 do art.O 88° 
do RJIGT, e em três meses o prazo para a elaboração da alteração; 

• Autorização da Suspensão Parcial do PDM em vigor e estabelecimento de 
Medidas Preventivas para o projeto de regularização da pedreira de granito n° 
4441, denominada "Serdedelo - Submeter à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal; 

• Autorização à AAPEL - Associação de Amigos da Pessoa Especial Limiana para 
uma visita no dia 17 de junho ao Festival Internacional de Jardins, a título 
gratuito; 

• Autorização à Associação de Pais do Centro Escolar da Facha para a utilização do 
refeitório do Centro Escolar da Facha durante as ProFérias que decorrem entre os 
dias 13 de junho e 01 de julho e a utilização das Piscinas Municipais nos dias 13, 
15, 20 e 22 de junho, entre as 10:30 e as 11 :30 horas, a título gratuito; 

• Atribuição à Associação Cultural e Recreativa de Danças e Cantares de Vitorino 
dos Piães de um subsídio no montante de 407,00 euros para a realização de um 
festival ; 

• Atribuição ao Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra de um ~ubsídio 
no montante de 407,00 euros para a realização de um festival ; 

• Atribuição à Associação do Grupo Etnográfico Infantil e Juvenil da Casa do Povo 
de S. Julião de Freixo de um subsídio no montante de 407,00 euros para a 
realização de um festival; 

• Atribuição à Associação Concelhia das Feiras Novas de um subsídio no montante 
de 60.000,00 euros destinado a custear despesas com a Feira do Cavalo e Feiras 
Novas 2016; 
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• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de um subsídio no montante de 
407,00 euros para a realização de uma noite de folclore; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de um subsídio no montante de 
750,00 euros para uma deslocação à Madeira; 

• Atribuição à Irmandade de S. João Baptista de um subsídio no montante de 
3.100,00 euros (três mil e cem euros) destinado à realização das "Festas em Honra 
de S. João; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas de uma 
comparticipação no valor de 228,80 euros respeitante às refeições servidas às 
crianças que participaram no 2° Festival de Jardins Escolinhas; 

Além das deliberações da Câmara Municipal outras acções foram desenvolvidas no âmbito da 
Actividade Municipal das quais se destaca: 

• Assinatura de Protocolo com a Casa de Pomarchão; 
• Participação na Assembleia Geral da Área Alto Minho; 
• Participação na Apresentação do Plano Operacional Distrital de Protecção Civil; 
• Reunião com o Comandante da Esquadra da PSP; 
• Reunião com Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior; 
• Participação da Assembleia Intermunicipal da CIM Alto Minho; 
• Participação no Conselho Geral da ANMP; 
• Participação da Reunião da Direcção da ADRlL; 
• Reunião com Administração da ULSAM; 
• Participação na Assembleia Geral da MinhoCom e ValiCom; 
• Participação na Avaliação Externa na EP APL; 
• Reunião com a Diretora Distrital das Infraestruturas de Portugal; 
• Participação no 44° Aniversário da APP ACDM; 
• Participação do 30° Aniversário do IPVC; 
• Participação nas Comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro; 
• Participação no VII Festival Internacional de Jardins de Allariz (espanha) 
• Participação na Partida do V Raid de BIT, promovido pela Pirâmide Radical de 

S. Martinho da Gandra; 
• Participação na Reunião da Direção da Associação Portuguesa de Municípios com 

Centro Histórico; 
• Participação na Cerimónia da Bênção da Casa Mortuária de S. Pedro d' Arcos; 
• Participação na Apresentação do Programa "Ponte de Lima Convida"; 
• Participação no Encontro de Famílias promovido pela APPACDM; 
• Participação na Sessão de Abertura do SIR (Sistema de Industria Responsável), 

promovido pela CIM Alto Minho; 
• Visita aos Parques Infantis de Arcozelo, Seara e Vitorino dos Piães; 
• Participação na Procissão do Corpo de Deus; 
• Participação na Cerimónia de Abertura do 12° Festival Internacional de Jardins 

presida pelo Senhor Ministro do Ambiente; 
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• Reunião com o Diretor do IEFP; 
• Reunião com Senhor Ministro do Ambiente; 
• Participação na Cerimónia de Entrega dos Diplomas do Instituto Britânico de 

Ponte de Lima; 
• Cerimónia de assinatura do Protocolo com o CLAB; 
• Visita ao Parque Florestal da Área de Paisagem Protegida de Bertiandos e S. 

Pedro d' Arcos; 
• Realização do X Acampamento Natureza e Mundo Rural promovido pela 

APPLBSPA; 
• Realização de várias manifestações culturais descentralizadas em freguesias do 

concelho; 
• Inauguração de várias Exposições na Torre da Cadeia Velha; 
• Participação nas Reuniões da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional; 
• Reunião da Comissão Directiva da Área de Paisagem Protegida das Lagoas de 

Bertiandos e S. Pedro de Arcos; 
• Participação nas Reuniões do Conselho Consultivo da CIM Alto Minho; 
• Participação nas Tertúlias promovidas pela Confraria do Sarrabulho; 
• Participação nas Reuniões da Comissão de Protecção a Crianças e Jovens em 

Risco; 
• Reunião com vários investidores; 
• Realização de reunião de trabalho com Juntas de Freguesia; 
• Realização de reuniões de trabalho com Associações e outras Entidades 

Concelhias; 
• Participação em diversas acções de interesse Municipal, nomeadamente 

seminários, encontros e conferências promovidas no Concelho e fora deste; 
• Participação em diversas acções de carácter social, cultural e económico 

desenvolvido no Concelho e no seu exterior; 

Ponte de Lima, 8 de Junho de 2016 

o Presidente da Câmara 

~~ "--.J::L~ 
~ Victor Mendes (Eng.O) 
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Saldos devedores 

INDICADORES RELATNOS À SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA - 07 DE JUNHO DE 2016 

DESIGNAÇÃO 

1 Empreiteiros 

Fornecedores de bens e serviços 

Encargos com empréstimos 
bancãrios 

II Disponibilidades 
II 

VALOR 
I (Euros) 

196034,09 1 

974379,72 1 

122 152,63 

16622 594,70 I 
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