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PERÍODO DE 16.09.2015 A 11.12.2015 

No período compreendido entre o dia 16 de Setembro de 2015 e o dia 11 de 
Dezembro destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal : 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Anais de uma comparticipação 
financeira no montante de 6.678,00 euros destinada à obra de 
"Pavimentação das ruas da Poça da Maceira e Poça das Barcas"; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Gondufe de um palco para os dias 03 e 04 
de outubro; 

• Aprovação da 10" Adenda ao Protocolo entre o MUlúcípio de Ponte de Lima 
e os Gestores dos Refeitórios das Escolas Básicas do Concelho de Ponte de 
Lima; 

• Autorização para a renovação, por novo perlodo de um ano, de dois 
contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo ao abrigo 
e nos termos do disposto no artigo 540 da Lei na 82-B/2014, de 31 de 
dezembro; 

• Aprovação da DÚnuta do contrato referente aos circuitos especiais de 
transportes escolares - ano letivo 2015/2016 - contratação de serviços de 
transporte de alunos; 

• Retificação da deliberação de Câmara de 31 de agosto de 2015 sobre 
aquisição de serviços de aluguer de 2 tendas para o evento "Em época baixa 
Ponte de Lima em alta"; 

• Adjudicação para aquisição de serviços de vigilância privada para as festas 
do concelho, pelo valor de 28.393,80 euros, acrescido de IV A; 

• Cedência à Associação do Povo de Santiago de Gemieira do Parque 
Empresarial da Gemieira nos dias 16, 17 e 18 de outubro para a realização 
da 9." Edição da "Artcolheitas"; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas de António Feijó do Auditório Rio 
Lima, no dia 04 dc setembro, entre as 09:00 e as 11 :30 horas; 

• Cedência à CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal do Auditório 
MUIÚcipal, no dia 09 de setembro, entre as 10:00 e as 13 :00 horas; 

• Cedência à Coligação Portugal à Frente do Auditório Municipal, no dia 05 
de setembro, pelas 17 :00 horas; 

• Cedência à Área Alto Minho do Auditório MUIÚcipal, no dia 07 de 
setembro, pelas J 0:30 horas; 

• Cedência à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de 
Lima de um palco para os dias 25, 26 e 27 de setembro; 

• Aprovação da Proposta de Acordo Coletivo de Empregador Público do 
Município de Ponte de Lima; 
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• Aprovação proposta de reconhecimento do interesse público municipal da 
instalação "INERBRITAS, transformação de granitos S.A." ao abrigo do 
DL n°. 165/2014"; 

• Aprovação da proposta sobre o Dia Milndial do Turismo; 
• Aprovação do recrutamento excecional de um trabalhador na modalidade de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com a 
categoria de técnico superior - Português e Francês - submeter à apreciação 
e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação do recrutamento excecional de um trabalhador na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indetemúnado, com a 
categoria de técnico superior - Design de Ambientes - submeter à 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte 
de Lima isenção de taxas relativas ao licenciamento e construção da obra de 
ampliação das instalações da Secção de Freixo dos Bombeiros Voluntários, 
no valor total de 1.197,88 euros; 

• Cedência à Direção de Campanha Distrital de Viana do Castelo pela 
Coligação Portugal à Frente do Espaço Panorâmico do Parque de 
Exposições da Expolima, para o dia 24 de setembro, para um evento da 
coligação; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento para aquisição de 
serviços de remoção da areia a montante do açude no rio lima por ajuste 
direto, no valor de 92.000,00 euros, com TV A incluldo; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato de uma 
comparticipação fmanceira destinada à obra de "Beneficiação das Ruas da 
Canastrinha, Monte da Feira, Regueira, Portela, Rio Mau, Vinhas Altas e 
Travessa da Portela" no montante de 51.613, 52 euros; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma 
comparticipação financeira destinada à obra de "beneficiação das Ruas da 
Portela, Bouça e Travessa S. Martinho do Bispo" no montante de 5.156, 90 
euros; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Sá Ue uma comparticipação financeira 
destinada à obra de "Pavimentação da Rua das Regadas e Drenagem das 
Águas Pluviais no montante de 12.944,19 euros; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação 
fmanceira destinada à obra de "Reconstrução da Casa Mortuária no valor de 
20.000,00 euros; 

• Aprovação da Declaração da inexistência de compromissos urbanísticos 
para a área de intervenção do plano de pormenor na modalidade de projeto 
de intervenção em espaço rústico do núcleo de pedreiras das pedras finas; 

• Adjudicação do arrendamento da loja n° 34 do Edificio Comercial 
localizado no parque de estacionamento junto ao hospital, pelo valor mensal 
de 180,00 euros; 

• Adjudicação do Concurso Público de Cedência de Exploração das 
Atividades Equestres da Quinta de Pentieiros, pelo valor mensal de 150,00 
euros; 
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• Apreciação e aprovação da candidatura apresentada ao Programa TERRA 
FlNlCIA por "Bica Aberta, Unipessoal, Lda."; 

• Aprovação da alteração ao Regulamento Cartão Família Numerosa com a 
introdução de uma alínea no art.o 3° dó Regulamento relativa à utilização da 
Piscina da Quinta de Pentieiros com a seguinte redação: "c) Redução em 
50% nas entradas no campo de Ténis Municipal, nas Piscinas Municipais e 
na modalidade de natação livre, e na Piscina Descoberta do Festival 
Internacional de Jardins"; 

• Aprovação da fixação do preço dos bilhetes referentes aos espetáculos a 
efetuar no Teatro Diogo Bernardes nos meses de outubro, novembro e 
dezembro; 

• Aquisição de 30 cxemplarcs da obra de Diana Mendes - "Amar 
Novamente"; 

• Cedência à Associação Movimento 5 I da cedência da Expolirna para o dia 
24 de outubro, entre as 09:00 e as 24:00 horas; 

• Cedência à Associação Cultural e Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais 
de Santa Comba do palco para o dia 18 de outubro; 

• Cedência ao Núcleo de Arcos de Valdevez do CENFIM do Auditório 
Municipal para os dias 5 e 6 de outubro, entre as 09:00 e as 18:00 horas; 

• Autorização à A. A. Pessoa Especial Limiana - AAPEL para uma visita ao 
Festival Internacional de Jardins, a tílulo gratuito; 

• Aprovação da proposta de permuta de terreno no lugar de Senra, freguesia 
de Ardegão, Freixo e Mato com Aida da Conceição de Araújo Mendes e 
Ricardo José Mendes Salgado Vieira; 

• Cedência à Cofina Eventos do Auditório Rio Lima para o dia 08 de outubro; 
• Atribnição à Associação Cultural e Desportiva do Grupo Folclórico S. 

Marta de Serdedelo de um subsídio no valor de 407,00 euros destinado à 
realização de um festival de folclore; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas um 
subsídio valor de 2.867,40 euros para comparticipar as refeições servidas 
nas Oficinas de Verão aos participantes e monitores; 

• Aprovação do relatório final da empreitada de "construção e conservação de 
passeios e outros espaços públicos - requalificação do Largo Domingos 
Pereira de Araújo e execução de passeios na EN306 (km 19.200 A Km 
19.600) - Freixo; 

• Aprovação do projeto de execução, abertura de concurso público, do 
programa de procedimento, do caderno de encargos e designação do júri do 
procedimento da Empreitada de Requalificação do Largo da Igreja -
Fontão; 

• Aprovação do projeto de execução, do programa de procedimento e do 
caderno de encargos, abertura do concurso público e designação do júri do 
procedimento da Empreitada de ampliação das instalações de apoio às 
actividades naúlÍcas - 2' fase; 

• Atribuição à Associação de Freguesia do Vale do Neiva de uma 
comparticipação financeira no montante de 30.415,69 euros destinada à obra 
de "Beneficiação das Ruas dos PaJámios, Posa, Lameiras, Couto, Barranca e 
Outeirinho e das Travessas de Pedreiras e do Couto"; 
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• Atribuição à Junta de Freguesia de Friastelas de uma comparticipação 
financeira no montante de 15.635,00 euros destinada à obra de 
"Alargamento do Cemitério"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e nomeação do 
júri para concurso público "Fornecimento de Combustíveis - Gasóleo e 
Gasolina", pelo valor base de 199.000,00 euros, acrescido de rVA à taxa 
legal; 

• Declaração da caducidade do procedimento do Concurso Público De 
Arrendamento das Lojas nOs 1 e 2 do Parque Radical de Ponte de Lima, não 
havendo lugar à devolução da caução, emissão de parecer favorável à 
abertura de novo concurso público, aprovação do programa do concurso, 
caderno de encargos e júri do procedimento. 

• Aprovação da Proposta referente ao Museu do Brinquedo Português; 
• Aprovação da Proposta de Apoio a clubes desportivos para o ano 

2015/2016; 
• Processo Disciplinar nO 1/20 15, em que é arguido o Dr. João Carlos Viana Sá 

e Silva, Técnico Superior; 
• Aquisição de 30 exemplares da obra Sandra Coutinho "Aprender com as 

histórias da professora Zita"; 
• Autorização ao Batotas Ponte de Lima - Clube de Desportos Radicais o 

apoio logístico para a "XV Descida ao Sarrabulho" a realizar no dia 21 de 
novembro; 

• Cedência à Associação Cultural e Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais 
de Santa Comba de um palco para o dia 15 de novembro; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Associação 
Cultural Desportiva Recreativa dos Amigos Tocadores de Concertina; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Casa do 
Povo de S. Julião de Freixo; 

• Aprovação do Protocolo referente ao Projeto "Soy Nifio, Sou Criança"; 
• Aprovação do Regulanlento Geral de Participação - Projeto "Em Época 

Baixa, Ponte de Lima Em Alta"; . 
• Emissão de parecer favorável à abertura de procedinJento por ajuste dueto 

para aquisição de serviços de uma equipa técnica para garantir a gestão, 
dinamização e promoção do Centro de Interpretação e Promoção do Vinho 
Verde, pelo valor base de 60.000,00 euros, acrescido de IV A; 

• Atribuição ao Clube Náutico de Ponte de Lima de um subsídio 
extraordinário no valor de 3.628,00 euros destinado à aquisição de uma 
embarcação; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de subsídio no valor de 407,00 
euros destinado a custear despesas com a realização da "Tarde Infantil de 
Folclore e Magusto - Correlhã 2015"; 

• Atribuição à Associação de Pais da EB I de Ponte de Lima de um subsídio 
no valor de 258,45 euros destinado a custear despesas com as refeições 
servidas aquando do "VI Abraço ao Rio Lima"; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas de um 
subsídio no valor de 620,90 euros destinado a custear despesas com as 
refeições servidas aquando do "VI Abraço ao Rio Lima"; 
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• Aprovação do Projecto, do programa de concurso, do caderno de encargos, 
do prazo de execução e designação do júri do procedimento e abertura do 
procedimento por concurso público, da Empreitada de "Alargamento da 
aluai rede de esgotos - Saneamento de Refoios do Lima - I" fase"; 

• Aprovação da proposta de não adjudicação e revogação de decisão de 
contratar deliberado pela Câmara Municipal a 25 de maio de 2015 e emissão 
de parecer favorável à abertura do procedimento por concurso limitado por 
prévia qualificação, aprovação do programa de procedimento, caderno de 
encargos, prazo de execução e designação do júri do procedimento para 
Aquisição de Serviços de "Cadastro de Redes de Abastecimento de Água e 
Drenagem de Águas Residuais"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Boalhosa de uma comparticipação 
financeira no montante de 4.192,30 euros destinada à obra de 
"Pavimentação em betuminoso da Rua de Linhar e Travessa da Fonte das 
Bouças"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Boalhosa de urna comparticipação 
financeira montante de 4.579,20 euros destinada à obra de "Pavimentação 
em calçada à portuguesa da Rua de Ardonha"; 

• Adjudicação do Arrendamento do Edificio Cadeia das Mulheres para 
Instalação de Loja Rural; 

• Adjudicação para aquisição de serviços de remoção de areia a montante do 
açude no Rio Lima, pelo valor de 74.206,00 euros, acrescido de IV A; 

• Autorização pra a realização da Feira do Livro Lirniano, a decorrer entre os 
dias 09 e 23 de dezembro, na Biblioteca Municipal; 

• Aprovação do novo tarifário para as Casas de Abrigo; 
• Aprovação de venda de material merchandising na Área Protegida das 

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d' Arcos; 
• Conhecimento da relação de prestação de serviços - 3° trimestre de 2015; 
• Atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas ao Centro com 

Vida - Incentivo ao Arrendamento no Centro Histórico de Ponte de Lima -
33 fase; 

• Emissão de parecer favorável ao mapa de turnos das farmácias RS Norte 
2016; 

• Aprovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Ponte de 
Lima e a Universidade do Porto; 

• Aprovação do Protocolo de iniciação à prática profissional entre o 
Município de Ponte de Lima e a Escola Superior de Educação; 

• Aprovação do Protocolo de cedência de edificio entre o Município de Ponte 
de Lima e a Associação Cultural ''Unhas do Diabo"; 

• Cedência á ALAAR - Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua 
do Teatro Diogo Bernardes para o dia 20 de novembro; 

• Autorização à Associação de Natação do Minho para a utilização das 
piscinas municipais de Ponte de Lima para os dias 02 e 03 de abril de 2016; 

• Cedência à Escola Secundária de Ponte de Lima do Auditório Municipal 
para o dia 27 de outubro; 

• Aprovação do Plano de Alividades e Orçamento para o ano de 2016 -
submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

Tcl 2!;i9 900 400· ~x 259 900 410· Proçt!l da RepLbllCo· 4990062 Ponte de Li~ . gerel@Cmpontedelirno.pt-WWW.cm-l)Oht.e 



~~ MUNicíPIO PONTE E) ~ 
!tll"'" fl'ICA DA HU"'ANIOAOC 

• Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2016 - submeter à apreciação 
e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da Cedência da sala do rés-do-chão do bloco 2, à Associação de 
Moradores do Bairro Social da Poça Grande, em Faldejães, Arcozelo; 

• Apreciação e aprovação da Reclamação no âmbito da consulta pública ao 
projeto Linha Pedralva - Ponte de Lima a 400 kv pela Direção Geral de 
Energia e Geologia em cumprimento do art° 19 do Regulamento de licenças 
para instalações elétricas; 

• Aquisição de terreno para a execução da Etar da Queijada e Fornelos à 
Confraria do Santíssimo Sacramento de S. João Baptista da Queijada pelo 
valor de 25.000,00 euros: 

• Emissão de parecer favorável à abcrtura de procedimento, aviso de abertura 
e normas para a atribuição do espaço destinado à colocação de um carrossel 
infantil com menos de 50 lugares nos Eventos "Em Época Baixa, Ponte de 
Lima em Alta"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, aviso de abertura 
e nonnas para a atribuição do espaço de cafetaria/bar e quiosque/ponto de 
café nos eventos "Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta"; 

• Aprovação da Atribuição de Subsídios anuais aos Centros Sociais/lpss' s -
ano de 2015; 

• Aprovação de vários projectos "Ponte Amiga"; 
• Atribuição à Junta de Freguesia de Beiral do Lima de uma comparticipação 

frnanceira no montante de 6.232,80 euros, destinada à obra de 
"Pavimentação da Rua do Souto"; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
aquisição de serviços de aluguer de 2 tendas para o evento "Em Época 
Baixa Ponte de Lima em Alta", pelo valor de 74.900,00 euros, acrescido de 
IVA; 

• Autorizações para a renovação, por novo período de um ano, do contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo ao abrigo e nos 
termos do disposto no artigo 54° da Lei n° 82-B120 14, de 31 de Dezembro; 

• Aprovação do contrato de prestação de serviços postais a crédito com os 
CD - Correios de Portngal, S.A.; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de Lima 
e a Águas do Noroeste, S.A.; 

• Cedência ao Batotas Ponte de Lima Clube de Desportos Radicais da 
Expolima para O dia 21 de novembro; 

• Cedência à Escola Profissional de Música de Viana do Castelo do Teatro 
Diogo Bernardes para o dia O 1 de junho de 2016; 

• Cedência à Casa do Pessoal dos Trabalhadores do Hospital Conde de 
Bertiandos do Auditório Rio Lima para o dia 20 de Dezembro; 

• Cedência à Escola EB 2/3 da Correlhã do Auditório Rio Lima nos dias 05 
de fevereiro e II de março de 2016; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação do 
programa do concurso, caderno de encargos, júri do procedimento e prazo 
de entrega para Aquisição de viatura "Autocarro"; 
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• Aprovação da proposta de fixação do preço dos bilhetes no âmbito do 
programa da "Festa da Gente Miúda"; 

• Sorteio do boletim de voto do festival internacional de jardins 2015; 
• Adjudicação da atribuiyão do espaço de cafetaJialbar e quiosque/ponto de 

café nos eventos "Em Epoca Baixa, Ponte de Lima em Alta", pelo valor de 
2.00 I ,00 euros; 

• Adjudicação da atribuição de espaço para instalação de carrossel infantil nos 
eventos "Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta", pelo valor de 200,00 
euros; 

• Aprovação da Proposta de inclusão de ediflcio sito na Rua Cardeal Saraiva 
nOs 22, 24 e 26, em Ponte de Lima, de acordo com o relatório do auto de 
vistoria, na listagem dos edificios em mau estado de conservação, ni âmbito 
do projecto Terra Reabilitar; 

• Cedência à Escola de Música Mozart do Auditório Rio Lima para o dia 21 
de novembro para a realização de uma atividade musical com crianças de 
idades; 

• Autorização ao Korner Skate Shop para a realização um evento no Skate 
Parque no dia 14 de novembro, no período compreendido entre as 14:00 e as 
19:00 horas; 

• Cedência à "Associação Carinho 24" da Expolima para o dia 05 de 
dezembro, condicionada ao pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A; 

• Aprovação do Protocolo de colaboração entre o Município de Ponte de 
Lima e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 
Cultural Recreativo Danças e Cantares de Ponte de Lima; 

• Aprovação da Proposta de realização de uma feira extraordinária, a titulo 
excecional e sem encargos para os feirantes, no dia 2 I de dezembro; 

• Análise de Erros e Omissões da Empreitada de "Centro Náutico -
Ampliação das Instalações de Apoio a Atividades Náuticas - 2" fase"; 

• Análise de Erros e Omissões da Empreitada de "Construção e Conservação 
de Passeios e Outros Espaços Públicos - Requalificação do Largo da Igreja 
- Fontão"; 

• Atribuição á Junta de Freguesia de S. Pedro d' Arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 22.445,50 euros 
destinada à "Beneficiação das ruas da Senras e da Igreja"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação 
fmanceira no montante de 16.249,80 euros destinada à obra de "Muro de 
suporte do recinto do parque desportivo"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Martinho da Gandra de uma 
comparticipação financeira no montante de 13.675,06 euros destinada à obra 
de "Pavimentação das ruas do Hospital e de Quinta de Castro"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Refoios de uma comparticipação 
financeira no montante de 4.960,27 euros destinada à obra de "Muros de 
suporte nas ruas de Calves e do Bárrio"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
regime geral para Aquisição de Serviços de Suporte e Manutenção das 
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Aplicações Informáticas Sigma para 3 anos (2016 A 2018), pelo valor de 
54.330,75 euros, acrescido de IV A; 

• Aprovação da prorrogação para 2016 do Concurso Público n" APR04/2013-
P com a Generali Companhia de Seguros, S.A.; 

• Apreciação e aprovação da candidatura apresentada ao Projeto Terra 
Incubadora de Empresas pelo promotor Nelson André Rebouço de Castro; 

• Aprovação do pedido de alteração da posição contratual no protocolo 
celebrado pelas promotoras D. Marlene Araújo e D. Patrícia Monte do 
projeto de produção de sidra para a empresa Araújo Monte, Lda. , no âmbito 
do Projeto Terra Incubadora de Empresas; 

• Aprovação e Fixação do Preço dos Bilhetes referentes aos Espetáculos a 
efetuar no Teatro Diogo Bernardes no mês de Janeirol2016; 

• Autorização para a realização da exposição do Sr. Prof. Fernando Hilário, 
no período compreendido entre 04 a 23 de janeiro de 2016, na Biblioteca 
Municipal; 

• Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 19 de dezembro, 
para o lançamento do livro "Estes cantares fez . . . " do autor David F. 
Rodrigues; 

• Cedência ao Instituto Britânico de Ponte de Lima do Auditório Municipal 
para o dia 15 de dezembro, pelas 15:30 horas; 

• Cedência aos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima de um palco para o 
dia 20 de dezembro; 

• Cedência à Escola EB 2.3 de António Feijó de um espaço para O dia 04 de 
dezembro, pelas 21 :00 horas, para o lançamento do livro "Poética"; 

• Cedência ao PSD Alto Minho do Restaurante da Expolima, para o dia 12 de 
dezembro, condicionada ao pagamento de 250,00 euros, (duzentos e 
cinquenta euros) acrescido de IVA; 

• Aprovação do Protocolo entre e Município de Ponte de Lima e a Associação 
dos Amigos da Pessoa Especial Limiana; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o 
Agrupamento de Escolas António Feijó; 

• Aprovação do Protocolo entre o Municlpio de Ponte de Lima e o 
Agrupamento de Escolas de Arcozelo; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório Rio Lima 
para o dia 14 de dezembro, entre as 08:30 e as 13:00 horas; 

• Aprovação do Relatório Final e adjudicação do Concurso Público 
"Fornecimento de Combustíveis - Gasóleo e Gasolina", pelo valor de 
145.970,14 euros, acrescido de [V A; 

• Aquisição de Y. do prédio rústico sito no lugar de Crasto, freguesia da 
Ribeira, pertencente a Maria da Ascensão Dantas Carvalho da Cunha Melo, 
Manuel Pereira Antunes e Maria das Dores Dantas Carvalho da Cunha pelo 
valor de 2.500,00 euros (dois mil e quinhentos euros); 

• Atribuição à Academia de Futebol de Ponte de Lima de um subsídio no 
valor de 20.000,00 euros destinado à aquisição de uma carrinha de 9 
lugares, mediante celebração de protocolo; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial , relativa ao processo 
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diversos n.o 454/15, requerida por GraniCrisóstomos - Sociedade de 
Construção Civil, Ld.·, de acordo com o disposto na alínea a) do n.o 4 do 
art.O 5 do OL 165/2014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação pecuária, relativa ao processo 
diversos nO 458/15, requerida por Carlos Joaquim Pereira Magalhães dc 
acordo com o disposto na aI1nea a) do n.O 4 do art.· 5 do OL 165/2014 de 05 
de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n.O 397/15, requerida por Gravalima - Granitos do Vale do Lima, 
Lda., de acordo com o disposto na alínea a) do n.o 4 do art.o 5 do OL 
165/2014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação pecuária, relativa ao processo 
diversos n.o 451/15, requerida por Sociedade Agropecuária Bouça da Vaca, 
Lda., de acordo com o disposto na alínea a) do n.o 4 do art." 5 do OL 
165/2014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação pecuária, relativa ao processo 
diversos n." 474/15, requerida por Adelino Jesus Barbosa Ferreira de acordo 
com o disposto na alínea a) do n." 4 do art." 5 do OL 165/2014 de 05 de 
novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação pecuária, relativa ao processo 
diversos n." 480/15, requerida por Maria Fernanda Lima de Barros de 
acordo com o disposto na allnea a) do n." 4 do art." 5 do OL 165/2014 de 05 
de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n.O 507/15, requerida por Feliciano Soares Granitos de Ponte de 
Lima, Lda., de acordo com o disposto" na alínea a) do n.o 4 do art." 5 do OL 
165/2014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n." 431/15, requerida por Prego & Fernandes - Extração de Pedra, 
Lda., de acordo com o disposto na alínea a) do n." 4 do art." 5 do OL 
165/2014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n." 508/15, requerida por Agrolima - Comércio de Máquinas 
Agrícolas e Industriais, Lda., de acordo com o disposto na alínea a) do n." 4 
do art." 5 do OL 165/2014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação pecuária, relativa ao processo 
diversos n." 468/15, requerida por José António Ferreira Gonçalves, de 
acordo com o disposto na aI1nea a) do n." 4 do art." 5 do OL 165/2014 de 05 
de novembro; 
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• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação pecuária, relati va ao processo 
diversos n.O 515/15, requerida por Fernanda Olivia Araújo Cardoso, de 
acordo com o disposto na alínea a) do n." 4 do art." 5 do DL 165/2014 de 05 
de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n." 519/15, requerida por Carpintaria Irmãos Pinto da Silva, Lda., 
de acordo com o disposto na alinea a) do n." 4 do art." 5 do DL 16512014 de 
05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n." 520/15, requerida por Industrial Exploradora de Granitos de 
Santo Ovídio, Lda., de acordo com o disposto na alínea a) do n.o 4 do art.o 5 
do DL 16512014 de 05 de novembro; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal na regularização da instalação industrial, relativa ao processo 
diversos n." 521115, requerida por João Guerra & Filhos, Lda., de acordo 
com o disposto na alínea a) do n." 4 do art." 5 do DL 165/2014 de 05 de 
novembro; 

• Aprovação da minuta do contrato da Empreitada de "Construção e 
Conservação de Passeios e QutTos Espaços Públicos - Requalificação do 
Largo Domingos Pereira de Araújo e Execução de Passeios na EN 306 (Km 
36.200 a Km 36.900) - Freixo; 

• Cedência à Junta de Freguesia da Feitosa de um palco para os dias 11, 12 e 
13 de dezembro; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma 
comparticipação fmanceira no montante de 14.691,60 euros destinada à obra 
de "Pavimentação da Travessa das Poças do Monte, Travessa de Covas, Rua 
da Caniça, de parte da Rua da Carapita e de parte da Travessa de Paraltas"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães de uma 
comparticipação financeira destinada no valor de 2.000,00 euros (dois núl 
euros), destinada à aquisição de um terreno; 

• Aprovação da Adenda ao acordo de execução de delegação de competências 
com a Freguesia de Brandara - Alteração aos Km de Rede Viária; 

• Aprovação da Adenda ao acordo de execução de delegação de competências 
com a Freguesia de Rebordões Souto - Alteração aos Km de Rede Viária; 

• Aprovação da Adenda ao acordo de execução de delegação de competências 
com a Freguesia da Seara - Alteração aos Km de Rede Viária; 

• Aprovação do Contrato Interadministrativo Delegação de Competências -
Transportes Escolares 2° E 3° Ciclos e Secundária - Ano Letivo 2015/2016, 
com as Freguesias de: 

o Fontão 
o Facha 
o Bertiandos 
o Cabração e Moreira do Lima 
o Estorãos 
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o S. Pedro d' Arcos 
o Sá 
o Santa Comba 

• Autorização à Freguesia de Arcozelo' do adiantamento das verbas do ano 
2016. com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária; 

• Aprovação da minuta do contrato do Concurso Público "Fornecimento de 
Combustívcis - Gasóleo e Gasolina"; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação do Concurso Público de 
Arrendanlento das Lojas n° S 1 e 2 do Parque Radical de Ponte de Lima 
pelo valor de 150,00 euros/mensal; 

• Aprovação do Aditamento ao acordo de cooperação celebrado entre a 
Direção-Geral dos estabelecimentos escolares/Direção de Serviços da região 
norte, o Instituto de Segurança Social, 1.P. - Centro Distrital de Viana do 
Castelo e a Câmara Municipal de Ponte de Lima para o ano escolar de 
2015/2016; 

• Apreciação e aprovação da candidatura apresentada ao Projeto Terra 
Incubadora de Empresas pela promotora Sr." Andreia da Rocha Pereira de 
Sousa; 

• Aprovação das nonnas do Concurso "Conto de Natal" 2015; 
• Aprovação da proposta de "Participação crime contra o membro eleito 

Joana Silva"; 
• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas; 
• Aprovação do Acordo de Colaboração para a Fonnação em Contexto de 

Trabalho - Cursos de Educação e Formação para Adultos; 
• Autorização de venda à empresa "Equimastwer Portugal, Lda .... do lote L4-

I do Pólo Empresarial e Industrial da Gemieira, pelo valor de 58.810,68 
euros; 

• Autorização de venda à empresa "Palnorte". do lote L2-6 do Pólo 
Empresarial e Industrial da Gemieira, pelo valor de 55.452,88 euros; 

• Aprovação do Convenio entre La Fundación Feiras e Exposicións de 
Ourense y La Câmara Municipal de Ponte de Lima; 

• Autorização à ALAM - Associação Limiana de Artes Marciais para a 
utilização da sala de ginástica do pavilhão António Feijó; 

• Cedência à Associação das Guias de Portugal do Pavilhão Municipal para os 
dias 19. 20 e 21 de dezembro; 

• Cedência ao Centro de Saúde de Ponte de Lima - Unidade de Cuidados na 
Comunidade Saúde Mais Perto da Expolima durante o ano 2016, para a 
realização do Chá Dançante, inserido no "Projeto Envelhecimento Ativo"; 

• Cedência à Academia de Música Fernandes Fão do Auditório Rio Lima para 
o dia 22 de dezembro. pelas 21 :30 horas; 

• Cedência ao Lions Clube de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima; 
• Cedência à TURIHAB - Associação do Turismo de Habitação do Auditório 

da Biblioteca Municipal para o dia 18 de dezembro, pelas 10:30 horas; 
• Cedência à Associação de Pais da EB 2.3 António do Auditório Rio Lima 

para o dia 16 de dezembro; 

Tel258 900 400· Fox 258 900 4 10 Praça de RepUblicea . 4990062 Ponte dE;! Lima gera!@cm.pontedellmept.. ·WWW.crn-ponte 



MUNiCíPIO 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório 
Municipal para o dia 11 de dezembro; 

• Cedência ã Escola Desportiva Limiana de um espaço na Expolirna para a 
realização da festa de natal no dia 12 de dezembro; 

• Cedência à Comissão Politica da Juventude Social Democrata de Ponte de 
Lima de um stand entre os dias 12 a 20 de dezembro, a colocar junto ã 
CGD, para a realização de uma campanha solidária; 

• Autorização para a realização de nrna exposição entre os dias 17 de 
dezembro de 2015 e 27 de janeiro de 2016 intitulada "Exposição Coletiva 
de Pintura, Desenho e Escultura", na Torre da Cadeia Velha; 

• Aprovação do Acordo de Cessão entre o Município de Ponte de Lima e a 
Unidade de Baldio de Arcozelo; 

• Aprovação da Renovação das candidaturas Centro Com Vida 2015; 
• Conhecimento da Informação da qual consta os Compromissos Plurianuais 

assumidos ao abrigo da autorização prévia no âmbito da Lei dos 
Compromissos, aprovada pela Assembleia Municipal a 07 de Fevereiro de 
2015; 

• Conhecimento da informação do auditor externo sobre a situação 
económica, financeira e orçamental do municipio reportada a 30 de junho de 
2015; 

• Aprovação da proposta do júri do procedimento concursal comum de 
recrutamento excecional, na modalidade de relação jurfdica de emprego 
público por tempo indeterminado de 25 assistentes operacionais e solicitar 
autorização ã Assembleia Municipal, para prosseguir com o procedimento 
concursal de recrutamento ao abrigo do disposto no n.o 4 do art. ° 47° da Lei 
n.O 82-B/2014, de 31 de dezembro; 

• Atribuição ã Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima de um subsídio 
no valor total de 25.000,00 € destinado à aquisição de urna viatura de 9 
lugares, dos quais 20.000,00 € destinados à aquisição da viatura e 5.000,00 
€ destinados à aquisição da plataforma elevatória, mediante celebração de 
protocolo a estabelecer; 

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

• Reunião com a REN - Rede Elétrica Nacional; 
• Participação na Cerimónia de Assinatura de Protocolo com a A1ti Cepões; 
• Acompanhamento da visita do senhor Secretário de Estado da Alimentação 

e Investigação Agroalimentar a Empresas do Concelho de Ponte de Lima; 
• Participação nas Cerimónias Comemorativas do V Abraço ao Rio Lima "; 
• Reunião com os proprietários dos Bares sediados no Centro Histórico; 
• Participação na Assembleia Extraordinária da Entidade Regional do 

Turismo Porto e Norte; 
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• Reunião com Professores da Universidade do Porto; 
• Reunião da Direcção da Associação Portuguesa de Municípios com Centro 

Histórico; 
• Cerimónia de Assinatura dos Protocolos com o Clube Náutico de Ponte de 

Lima, Escola Desportiva Limiana e Associação Desportiva "Os Limianos"; 
• Reunião com Técnicos do IHRU; 
• Participação da Rural Beja; 
• Participação do Salão do Cavalo em Marrocos; 
• Participação na Cerimónia de Baptismo do Rancho Folclórico Santa 

Marinha de Anais; 
• Reunião com técnicos da CCDRNorte; 
• Assinatura do Protocolo com a Comissão de Viticultura da Região dos 

Vinhos Verdes; 
• Apresentação do Programa "Em época Baixa Ponte de Lima em Alta"; 
• Reunião com a Associação Empresarial de Ponte de Lima; 
• Participação da Feira do Cavalo da Golegã; 
• Participação na Festa de Portugal 2015, promovida pela Casa do Concelho 

de Ponte de Lima; 
• Reunião com a AAPEL; 
• Deslocação a Vandoeuvre no âmbito da Geminação entre Ponte de Lima e 

Vandoeuvre para a Inauguração da Pedra da Fraternidade e Cerimónia de 
Inauguração Pare du Charmois; 

• Participação na Cerimónia de Abertura da V Feira do Ambiente e Energia; 
• Participação na Cerimónia de Entrega do Prémio Jovem Empreendedor e 

Prémio Carreira; 
• Visitas a várias Empresas do Concelho de Ponte de Lima; 
• Participação na Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Municípios 

com Centro Histórico; 
• Participação da Sessão promovida pelo IAPMEI "Dia de Atendimento 

Descentralizado"; 
• Participação no 1°. Congresso do Bombo TocáRufar; 
• Participação na Cerimónia de Abertura do I Festival da Carne Minhota; 
• Participação na Assembleia Intermunicipal da CIM; 
• Participação na Abertura da IV Festa da Gente Miúda e do Livro Infantil; 
• Participação na Sessão de Abertura do IV Encontro Interinstitucional, 

promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima; 
• Participação nas actividades comemorativas do aniversário da APPLBSPA; 
• Assinatura de vários Protocolos estabelecidos entre o Município de Ponte de 

Lima e Associações do Concelho; 
• Participação na Abertura do V Festival do Bacalhau e da Doçaria; 
• 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; 

Tel 258 900 .400· Fex 258900410 · F'roço do Repúblico· 4990062 Ponte: de tJ~ geral@clnpol.tedelims.pt·www.cm-pon.tedeU 



MUNiCíPIO 

• 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 lTabalho 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, II de Dezembro de 2015 

o Presidente da Câmara 

---';?, -
V ictor Mendes (Eng. 0) -
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I 

Saldos devedores 

I 

INDICADORES RELATIVOS À SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA - 10 DE DEZEMBRO DE 2015 

DESIGNAÇÃO 

I Em,";I.;= 

Fornecedores de bens e serviços 

Encargos com empréstimos 
bancários 

II Disponibilidades 
II 

VALOR 

I (Euros) 

510984,78 

I 

831~O,~ I 
70617,93 

15437634,771 
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