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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
CÓDIGO POSTAL 4990.Q6Z

EDITAL
SALVATO VILA VERDE PIRES TRIGO, PRESIDENTE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA:

DA

Convoca nos tennos da alínea b) do n.o 1, do m .o 30·, da Lei n.o 75/2013, de 12
de Setembro, a sessão ordinária do mes de dezembro, conforme disposto no n.o 1, do m .
27° da citada Lei, para o dia 19 do mês de dezembro de 2015, às 09:00 horas, a
realizar no AUDITÓRIO MUNICIPAL (Edifido os Paços do Concelho) e com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:
A) Apreciação e votação da Ata da sessão anterior (Doe. I);
B) Leitura do expediente e informações da mesa;
C) Apresentação de recomendações, propostas ou moções, votos de louvor,
congratulação, saudação, protesto ou pesar.
C.!. Membro Eleito da CDU: Discussão e votação da Proposta de
Recomendação de requalificação e regularização de circulação de trânsito
"Diminuição da VelOcidade na EN 203, em pontos importantes de travessia da
Vila de Ponte de Lima. onde se insere a denominada via Foral D. Teresa "(Doe.
I!);
D) Outros assuntos de interesse Municipal.
2. Período de intervenção do público.
3. Perlodo da Ordem do Dia:

A) Apreciação da InformaçAo do Presidente da CAmara bem como da situação
fmanceira do Municfplo" (Doe. IJI);
B) Discussão e votação do "Plano de Ativldades e Orçamento para o ano de
2016" (Doe. IV);
C) Discussão e votação do "Mapa de Pessoal para o ano de 2016"(Doc. V);
D) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do Interesse público
municipal na regularização da instalação industrial relativa ao Processo
Diversos n° 454/15, requerida por GranlCrlsóstomos - Sociedade de
Construçilo Civil, Lda, com base na alínea a) do nO 4 do art 5· do DL
165/2014 de 05 de novembro" (Doe. VI);
E) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do Interesse público
municipal na regularlzaçAo da Instalação pecuniária relativa ao Processo
Diversos n° 458/15, requerida por Carlos Joaquim Pereira Magalhles com
base na alinea a) do n° 4 do art" 5° do DL 165/2014 de 05 de novembro"(Doc.
O

VII);
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F) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público

municipal na regularização da instalação industriai relativa ao Processo
Diversos n° 397115, requerida por Gravalima-Granltos do Vale do Lima,
Lda com base na alínea a) do n° 4 do art° 5° do DL 165/2014 de 05 de
novembro"(Doc. VIII);
G) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do Interesse público
municipal na regularlzaçio da instalaçio pecuniária relativa ao Processo
Diversos n° 451/15, requerida por Sociedade Agro-Pecuária Bouça da Vaca,
Lda, com base na alínea a) do nO 4 do art" 5° do DL 165/2014 de 05 de
novembro"(Doc. IX);
H) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público
municipal na regularização da instalação pecuária relativa ao Processo
Diversos n° 474/15, requerida por AdeUno Jesus Barbosa Ferreira com base
na aUnea a) do n° 4 do ar!" 5° do DL 165/2014 de 05 de novembro"(Doc. X);
I) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público
municipal na regularização da instalação pecuniária relativa ao Processo
Diversos
nO 480/15, requerida por Maria Fernanda Lima de Barros, com base na alínea
a) do n° 4 do art° 5° DL 165/2014 de 05 de novembro"(Doc. XI);
J) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público
municipal na regularização da instalação industrial relativa ao Processo
Diversos nO 507/15, requerida por Feliciano Soares Granitos de Ponte de
Lima, Lda com base na aUnea a) do n° 4 do art° 5 do DL 165/2014 de 05 de
novembro"(Doc. XII);
K) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público
municipal na regularlzaçilo da instalação industriai relativa ao Processo
Diversos nO 431/15, requerida por Prego & Fernandes - Extração de Pedra,
Lda com base a alínea a) do n° 4 do artO 5° do DL 165/2014 de 05 de
novembro"(Doc. XIII);
L) Discussão e Votação da "Proposta de reconhec:lmento do Interesse público
municipal na regularização da instalação industriai relativa ao Processo
Diversos n° 508/15, requerida por Agrolima - Comérdo de Máquinas
Agrícolas e Industriais, Lda com base na alínea a) do n° 4 do art. ° 5° do DL
165/2014 de 05 de novembro"(Doc. XIV);
M) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do Interesse público
municipal na regularlzaçilo da instalação pecuniária relativa ao Processo
Diversos nO 468/15, requerida por José António Ferreira Gonçalves com base
na allnea a) do nO 4 do ar!" 5° do DL 165/2014 de OS de novembro"(Doc.
XV);
N) Discussão e Votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público
municipal na regularização da instalação pecuniária relativa ao Processo
Diversos n° 515/15, requerida por Fernanda Olívia Araújo Cardoso com
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base na aUnea a) do n° 4 do artO5° do DL 165/2014 de 05 de novembro"(Doc.
XVI);
O) Discussão e Votação da "Proposta de reconbecimento do Interesse público
municipal na regularlzaç/lo da Instalaç/lo industriai relativa ao Processo
Diversos nO 519/15, requerida por Carpintaria Irm/los Pinto da SUva, Lda
com base na aUnea a) do nO 4 do aft" 5° do DL 165/2014 de 05 de
novembro"(Doc. XVII);
P) Discussão e Votação da "Proposta de reconbecimento do Interesse público
municipal na regularlzaç/lo da Instalaç/lo industriai relativa ao Processo
Diversos n° 520/15, requerida por Industrial Exploradora de Granitos de
Santo Ovídio, Lda com base na aUnea a) do nO 4 do art" 5° do DL 165/2014
de 05 de novembro"(Doc. XVIII);
Q) Discussão e Votação da "Proposta de reconbecimento do Interesse público
municipal na regularlzaç/lo da Instalaçio Industrial relativa ao Processo
Diversos n° 521/15, requerida por Jo/lo Guerra & FUbos, Lda com base na
aUnea a) do nO 4 do art° 5° do DL 165/2014 de 05 de novembro"(Doc. XIX);
R) Discussão e votação da "Proposta de autorlzaçio de çelebraçio de Adenda ao
Acordo de execução de delegação de competências - Alteraç/lo aos Km de
rede viária da Junta de Freguesia de Brandara (Doe. XX);
S) Discussão e votação da "Proposta de autorizaçio de çelebraçio de Adenda ao
Acordo de execuçio de delegaç/lo de competências - Alteração aos Km de
rede viária da Junta de Freguesia de Rebordões de Souto (Doe. XXI);
T) Discussão e votação da "Proposta de autorlzaçio de celebraçio de Adenda ao
Acordo de execuçio de delegaçilo de competências - Alteraçio aos Km de
rede viária da Junta de Freguesia de Seara (Doe. XXII);
U) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Contrato
interadmlnistratlvo delegaçilo de competências - Transportes Escolares 2° e
3° CIcios e Secundária - Ano Letlvo 2015/2016 na Junta de Freguesia de
Font/lo - Aprovação" (Doe. XXIII);
V) Discussão e votação da "Proposta de autorização de çelebração de Contrato
interadmlnistrativo delegaçilo de competências - Transportes Escolares 2" e
3° Ciclos e Secundária - Ano Letivo 2015/2016 na Junta de Freguesia da
Facha - AprovaçAo" (Doe. XXIV);
W) Discussão e votação da "Proposta de autorlzaçAo de celebraçAo de Contrato
Interadmlnlstratlvo delegaçlo de competêndas - Transportes Esçolares 2° e
3° Cicios e Secundária - Ano Letivo 2015/2016 na Junta de Freguesia da
Bertlandos - Aprovaçilo" (Doe. XXV);
X) Discussão e votação da "Proposta de autorlzaçlo de celebraçlo de Contrato
interadmlnistrativo delegaçlo de competêndas - Transportes Escolares 2° e
3° Cicios e Secundária - Ano Letlvo 2015/2016 na Junta de Freguesia de
CabraçAo e Moreira do Lima - Aprovaçilo" (Doe. XXVI);
Y) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Contrato
interadRÚnistrativo delegação de competências - Transportes Escolares 2° e
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3° CIcios e Secundária - Ano Letlvo 1015/1016 na Junta de Freguesia de
Estorios - Aprovação" (Doe. XXVll);
Z) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Contrato
interadministrativo delegação de competências - Transportes Escolares 2° e
3° Cicios e Secundária - Ano Letivo 2015/2016 na Junta de Freguesia de S.
Pedro D' Arcos - Aprovação" (Doe. XXVIII);
AA)
Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de
Contrato interadministrativo delegação de competências - Transportes
Escolares 2" e 3° Ciclos e Secundária - Ano Letivo 2015/2016 na Junta de
Freguesia de Sá - Aprovação"(XXIX);
BB) Discussão e votação da "Proposta de autorlzaç/io de celebraç/io de Contrato
interadmlnlstratlvo delegaç/io de competências - Transportes Escolares 2" e
3° Cicios e Secundária - Ano Letivo 1015/2016 na Junta de Freguesia de
Santa Comba - Aprovação" (XXX);
cq
Discussão e Votação da "Proposta de autorização relativa ao
Procedimento Concursal Comum de Recrutamento Exceclonal, na
ModaUdade de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo
Indeterminado de 25 Assistentes Operacionais, para prosseguir com o
procedimento concur!al de recrutamento ao abrigo do disposto no n° 4 do
art° 47° da Lei nO 81 - B*/1014, de 31 de dezembro"(Doc. XXXI);
DD)
Para conhecimento "Informação da qual constam os compromissos
plurianuals assumidas ao abrigo da autorização prévia no âmbito da Lei dos
compromissos, aprovada pela Assembleia Municipal a 07 de fevereiro de
20IS"(doc. XXXII);
EE) Para conhecimento "Informação do Auditor externo sobre a situação
econ6mica, financeira e orçamental do munlciplo reportada a 30 de junho de
2015 (Doe. XXXIII)."
Com os melhores cumprimentos,

o Presidente da Assembleia Municipal,

Prof. Doutor Sa\vato Vila Verde Pires Trigo

Nota: A documentação referente à reunião poderá ser consultada em:
http://www.cm-pontede1ima.pt

