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IN FORMACÃO nA ACTIVIIJAnF. MUNIC IPAL NO 
l'ERíono Im 14.12.2018.1 5.02.2019 

No período compreendido entre o dia 14 de Dezembro de 20 18 c o dia 15 de 
Fevereiro destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Mun icipal: 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvara de loteamento nO 82/97, Lote 
nO 13, no Caminho do Dr. Alcino Cardoso na freguesia da Facha -
Processo de Loteamento nO 20/94 - Requerente: Carlos Manuel Pere ira 
de Sá cAmélia Filipa de Barros Laranja; 

• Aprovação do projeto de execução da Empre itada de "Rcqualificação do 
Largo da Lapa"; 

• Atribuição à Associação de Freguesias do Vale do Neiva de uma 
comparticipação financeira no montante de de 5.300,OO€ destinada à obra 
de "Reconstrução dos muros do cemitéri o, com capeamcnlo c pintura"; 

• Aprovação do projeto de exccução "Sistcmas de Il uminação Decorativa e 
Pública - Município de Ponte de Lima"; 

• Adjudicação do espaço de Espaço de Cafetaria nos Eventos "Em Époea 
Baixa, Ponte de Lima em Alta 2018/2019" ao concorrente "Agostinho 
Simão Gomes Unipessoal, Lda," pelo valor de 800,00 curas; 

• Adjudicação do arrendamento referente ao Concurso Püblieo 
"Arrendamento (para fins não habitacionais) do Edilleio da Madalena" 
ao concorrente "Agostinho Barros, Philippc Gonça lves e Domingos 
Teixeira, Unipessoal, Lda," pelo valor de 480,00 curas, acrescido de IV A 
à taxa legal em vigor; 

• Aprovação da Proposta de Fixação dos Preços dos Bilhetes, com IVA 
Incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bcrnardes cm 
Janeiro/20 19; 

• Cedência à Academia de Música Fernandes Fão do aud itório Rio Lima 
para o dia 20 de dezembro, pelas 2 I :30 horas; 

• Cedência ao Ilumiano do auditório Municipal para o dia 26 de janeiro de 
20 19, entre as 16:30 e as 20;00 horas; 

• Atribu ição à Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição de um 
subsídio no montante de 1O.000,OO€ para aquisição de uma viatura 
ligei ra ; 

• Aprovação do Pedido de alteração ao alvará de lotcamento n,O 2/01 -
Lote nO 11 da Praceta de Macau na freguesia da Feitosa ~ Processo de 
Loteamento nO 25/92 ~ - Requerente: Soujulima - Sociedade de 
Construções e Imobiliári a, Lda; 
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• Indefer imento do Pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 69/96 -
Lotes nOs 11 , 14 e 15 na Rua da Galiza na freguesia de Arca c Ponte de 
Lima - Requerente: José Carl os Gomes; José Luiz Gomes c Maria da 
Conceição Gonçalves Gomes ~ Processo de Loteamento nO 9/95, 
considerando a cércea dominante, a sobrecarga nas infraestruturas, a 
tipo logia habitacional ex istente na envolvente, as condições c o previsto 
no alvará de loteamento; 

• Aprovação da alteração ao regulamento req uerido por Marco Paulo dos 
Santos Fernandes, re lativamente ao alvará de loteamento nO 82/97 - Lote 
nO 7 no lugar da Corrcdoura na freguesia da Facha - Processo de 
Loteamento nO 20/94; 

• Autori zação da promoção da consulta aos restantes titulares dos lotes 
constantes no alvará de loteamento, por edital, relati vamente ao pedido 
de alteração ao alvará de loteamento n.o 111 /83, Lote nO 23 da Rua do 
Corço, da Freguesia da Ri beira, requerido por José Pereira Alves, de 
acordo com o di sposto no n° 3 do art.o 6° do RME - Processo de 
Loteamento nO 111/83 ; 

• Indeferimento do Pedido de alteração ao alvará de loteamento !l.o 71/96 -
Lote n° 05 da Rua João Paulo li e Via D. Pedro I na freguesia de Arca e 
Ponte de Lima ~ Req uerente: Luciano Francisco da Cunha Dias -
Processo de Loteamento n° 25/95, considerando a cércea dominante, a 
tipo logia habitacional ex istente na envo lvente, a sobrecarga nas 
infraestruturas, as condições e o prev isto no alvará de loteamento; 

• Indeferimento do Pedido de alteração ao alvará de loteamento 11 .° 71/96 -
Lote nO 06 da Rua João Paulo 11 e Via D. Pedro I na freguesia de Arca e 
Ponte de Lima - Requerente: Luciano Francisco da Cunha Dias -
Processo de Loteamento nO 25/95, considerando a cércca dominante, a 
tipo logia habitac ional existente na envo lvente, a sobrecarga nas 
infraestruturas, as condições e o previsto no alvará de loteamento; 

• Atribuição à Junta de Fregues ia de S. Pedro d ' Arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 3.000,OO€ destinada à 
aq ui sição de viatura para instal ação de Kit de incêndios, mediante 
celebração de protocolo; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Arcozclo de ullla comparticipação 
finance ira no montan te de 16.000,00 € destinada à aqui sição de uma 
viat ura para transportes escolares, mediante celebração de protocolo; 

• Aprovação da proposta de reali zação de Assembleia Municipal 
Extraordinária ao abrigo do disposto na alínea a) do 11 .° 1 do art igo 2W' do 
Anexo I, da Lei n.o 751201 3; 

• Aprovação da proposta de " Não-Aceitação da transferência de 
competências em 2019 no âmbito da Lei nO 50/2018, de 16 de agosto e 
diplomas Sectoriai s publ icados", nomeadamente: Decreto-Lei 11 .° 

97/20 18 de 27/1 1/20 18; Decreto-Lei 11, ' 98/2018, de 27/11 /20 18; 
Decreto-Lei 11 ,' 100/20 18, de 28/1 1/20 18 ; Decreto-Lei 11 ,' 101 /20 18, de 
29/11 /20 18; Decreto-Lei 11 ,' 103/20 18, de 29/11 /20 18; Decreto-Lei 11 ' 

104/20 18, de 29/11 /2018; Decreto-Lei 11,' \05120 18, de 29/1 1/2018; 

Tel258 900 400 Fax 258 900 410 PrClÇOde neplbl.ca 4990062 F'OI1Le de Ln\('I geral~n1-pOr'llCdCtm6 pt.. WWW~ ·pOntedelim&.pt 



~~ MUNiC íPIO PONTE El L!A 

Decreto-Lei n.' 106/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.' 107/2018, de 
29/11/2018 - submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da 
Asscmblcia Municipal; 

• Aprovação da proposta de Aceitação da Transferência de competências 
em 2019 no âmbito da Lei n" 50/2018, de 16 de agosto c diplomas 
Scctoriais publicados", nos domínios a seguir mencionados: promoção 
turística interna sub· regional, em articulação com as Entidades Regionais 
do Turismo (Decreto-Lei n.' 99/2018, de 28/11/2018), e gestão de 
projetos financiados por fundos europeus c programas de captação de 
investimento (Decreto·Lei !l.o 102/2018, de 29/11/2018) - submeter a 
presente proposta à apreciação e aprovação da AssembJcia Municipal; 

• Aprovação da proposta 'Taxa de Atualização tarifária máxima a aplicar 
em 2019 para o serviço de transporte público de âmbito municipal" 
determinando como valor máximo da taxa de Atualização tarifária, 
1,14%; 

• Aprovação da proposta, autorizando o aumento excecional dos fundos 
disponíveis no valor de 5. I 52.872,37€, relativo à utilização de saldo de 
gerência, nos termos do disposto no art.o 4° da LCPA e no estrito 
cumprimento dos limites estabelecidos no n.o 2 do art.° 60 do Decreto-Lei 
11.' 127/2012, de 21 de junho; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal , a 10 de janeiro de 2019, de aprovação do Protocolo relativo 
ao Sistema de Águas do Alto Minho; 

• Aprovação do Tarifário Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais para o ano 2019; 

• Aprovação da criação do fundo de maneio da CPCJ, com 153, 15€; 
• Aprovação da criação dos seguintes fundos de maneio: Gabinete de 

Apoio Pessoal, com 500€; Divisão Administrativa e Financeira - Secção 
de Contabilidade, com 1250€, Divisão Administrativa e Financeira -
Secção de Expediente, com 500€; Divisão Administrativa e Financeira 
Secção de Património e Aprovisionamento, com 500€; 

• Aprovação do Acordo de Gestão a celcbrar entre o Município dc Ponte 
de Lima c a Infraestruturas de Portugal, S.A. - submeter o Acordo à 
apreciação e aprovação da Asscmbleia Municipal; 

• Publicitação do início do procedimento c participação procedimental do 
Regulamento Interno de Fixação do Suplemento Remuncratório de 
Turnos do Município de Ponte de Lima; 

• Aprovação da proposta do júri do " Prêmio Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Rural 2018"; 

• Emissão de parecer relativo ao pedido de autorização prévia para as 
ações de (re)arborização de Navigator Fores! Portugal, S.A. 
P ARB 038918 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas, I.P.; 

• Emissão de pareeer relativo ao pedido de autorização prévia para as 
ações de (re)arborização de Navigator Fores! Portugal , S.A. -
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P _ARB_039150 • ICNF Insti tuto de Conservação da Natureza c 
Florestas, 1.1>.; 

• Manter O parecer desfavorável ao Pedido de autorização prévia para as 
ações de rcarborização de Navigator Fores! Portugal, S.A. Código de 
Registo P _ARB _ 038650 - Diligências Complementares considerando a 
informação prestada pelos serviços técnicos a 23 de novembro de 2018; 

• Manter o parecer desfavorável ao Pedido de autorização prévia para as 
ações de rca rbori zação de Navigator Forest Portugal, S.I\. Código de 
Registo P _ARB _ 038221 - Diligências Complementares, considerando a 
informação prestada pelos serviços técnicos a 23 de novembro de 2018; 

• Manter o parecer desfavorável ao Pedido de autorização prévia para as 
ações de rea rborização de Navigator Fores! Portugal, S.A. Código de 
Registo r _ARB~039009 - Diligências Complementares, considerando a 
informação prestada pelos serviços técnicos a 23 de novembro de 20 18; 

• Autori zação à Cooperat iva Agrícola Limiana para execução de pequenas 
obras na Cooperativa de Estorãos; 

• Autorização da cedência da loja nO 38 do Mercado Municipal ao 
promotor Catarina Alexandra Fonseca Vale - Terra Incubadora de 
Empresas; 

• Autorização à Associação de Natação do Minho para utili zação das 
Piscinas Municipais de Ponte de Lima para o dia 23 de fevereiro; 

• Cedência ao Clube Náutico de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima 
para o dia 2 de fevereiro; 

• Cedência ao Baile! Ponte de Lima do Auditório Rio Lima para o dia 13 
de julho; 

• Autori zação ao Senhor Francisco Ant6nio Gomes do Vale para a 
circulação de uma charrete de tração de cavalos até ao final de 20 19, com 
exceção dos dias cm que se rea li zem evcntos dc interesse municipal ou 
promovidos peJo Município, com ° seguinte trajeto, passe io 25 de abril , 
Largo de Camôes, Expolima, Ilonte Medieva l, Largo da Alegri a e Clube 
Náut ico, devendo acautelar as questões de higienização e recolha de 
dejetos dos animais e autorização do estacionamento da charrete na 
entrada da Avenida dos Plátanos, do lado esqucrdo ou direito, conforme 
a sombra, com isenção de taxas; 

• Cedência ao Lions Clube de Ponte de Lima do Restaurante da Expolima 
para o dia 19 de janeiro, mediante o pagamcnto de 250,OO€, acrescido de 
IVA; 

• Aprovação da Proposta de Fixação dos Prcços dos Bi lhetes, com IVA 
Incluído, para os Espetáculos a decorrer no Tcatro Diogo Bernardes em 
Fevereiro; 

• Autorização ao Batotas - Clube de Desportos Radicais de Ponte de Lima 
para a reali zação da "V III Rcsistência Limiana em BTT" no dia 20 de 
janclro; 

• Aprovação da inclusão na li stagem dos edil1cios em mau estado de 
conservação do edifício sito na Rua Formosa nO 22 e 26 c Beco das Selas 
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nO 11 em Ponte de Lima, conforme proposto peJos técnicos no auto de 
vistoria - Terra Reabilitar; 

• Atribuição Associação Concclhia "Feiras Novas"· (Museu do Brinquedo 
Português) de subsídio 110 montante de 35.950,OO€ no âmbito do 
protocolo celebrado em 31 de maio de 2010; 

• Autorização à Associação Desportiva "Os Limianos" do adiantamento de 
três meses rcspeitante aos meses de fevereiro a abril do subsídio anual, 
no montante de 11.439,69€; 

• Atribuição à Associação de Pais da EB 1 de Ponte de Lima de Lima de 
um subsídio no montante de 260,OO€. destinado a custear despesas com o 
fornecimento de refeições aos jovens que integram o "Programa Férias 
para a Inclusão"; 

• Aprovação do Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.o 79/97 -
Lote nO 5 da Rua do Soutinho na freguesia da Gemieira - Requerente: 
José António Mota Oliveira Roque - Processo de Loteamento nO 32/94; 

• Aprovação do Pedido de Alteração ao Alvará de Loteamento nO 5 do no 
Pólo Industrial da Gemieira - Lotes nO 3 e 4 - Requerentes: Oflicctotal -
Comércio e Serviços, Lda. e José Manuel Araújo da Silva-Auto
Reparadora, Unipessoal, Lda.; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cabração e Moreira do Lima de uma 
comparticipação financeira no montante 6.086,52 euros destinada a 
custear despesas com a obra "Reconstrução de muro de suporte na Rua 
do Castanheiro Longo"; 

• Aprovação da Atualização Anual das Rendas de Habitação Social para o 
ano 2019; 

• Autori zação da prorrogação do prazo estipulado no contrato de Aquisição 
de Serviços para a Elaboração do Plano de Comunicação para o Projeto 
" Da Serra d' Arga à Foz do Âncora" - Contrato nO 55/2017; 

• Aprovação da Atualização do preço para o ano 2018 - RefCast -
Associação Portuguesa da Castanha; 

• Autorização à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima para uma 
visita à Quinta de Pentieiros no dia 14 de junho 2019, período da manhã; 

• Autorização à Novamente, Psicologia e Desenvolvimento Educacional, 
Lda, para promover um ciclo de workshops na Área de Paisagem 
Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro O' Arcos "Perceber de 
Plantas, Respeitar o Ambiente"; 

• Cedência à Associação Ilumiano do Auditório da Biblioteca Municipal 
para o dia 16 de fevereiro entre as 16: 15 e as 20:00 horas; 

• Cedência à Fundação AMA Autismo de uma sala no Espaço Internet, 
pelo prazo de um ano, não renovável, mediante celebração de protocolo; 

• Cedência à Escola Profissional Agrícola de Ponte de Lima do Pavilhão 
Municipal para os dias 09 de fevereiro e 30 de março, para a realização 
de provas de futsal ; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal a 15 de janeiro de 2019 e autorização de ccdêneia à 
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Associação de Basquetebol de Viana do Castelo do Pavilhão Municipal 
para os dias para os dias 20, 26 c 27 de janeiro de 2019 c ccdência do 
referido Pavilhão para os dias 02 c 03 de fevereiro; 

• Cedência à CAL - Associação Cultural da Capela das Pereiras para o dia 
02 de março, a partir das 21 :00 horas, para a rea li:r..ação do evento "Santo 
Graa'''. 

• Cedência à Dup\aface - Companhia das Arles da Capela das Pereiras 
para o dia 23 de março, para apresentação da peça de teatro "As Palavras 
São Como Raio X"; 

• Cedência ao Agrupamento de Esco las António Feijó do Auditório Rio 
Lima para o dia 06 de Fevereiro, entre as 15.00 c as 17:00 horas; 

• Emissão de parecer relativo ao pedido de autorização prévia para as 
ações de (re)arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. 
P_ARB_040326 - ICNr Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas,I.P.; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo - Curso: Serviços Educativos e 
Património Local; 

• Aprovação do Acordo de Parceria entre o Município de Ponte de Lima e 
o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. - Curso: Técnico/a 
de Especialista em Desenvolvimento de Produtos Multimédia; 

• Aprovação do contrato de formação em contexto de trabalho entre o 
Município de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Ponte de 
Lima - Curso: Técnico de Secretariado - Fon11<lI1do: Ju liana Araltio ; 

• Aprovação do Plano Anual das Feiras do Concelho de Ponte de Lima 
para o ano 20 19; 

• Cedência ao Club Rotary de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima para o 
dia 08 de fevereiro de 20 19, pelas 20:30 horas; 

• Aprovação da listagem de Atribuição de Subsídios Ordinários aos 
Grupos de Folclore, durante o ano de 2018, no montante de 12.089,93 
euros; 

• Aprovação do Pedido de alteração ao alvará de loteamento 11.° 2/ 10 -
Lote nO 15 da Rua Conde de Aurora, na freguesia de Arca c Ponte de 
Lima - Requerente: Bruno Manuel de Brito Perei ra Gonçalves -
Processo de Loteamento nO 4/ 1 O; 

• Aprovação do projeto de execução, abertura de concurso pllbl ico, 
caderno de encargos, jüri do procedimento, prazo de execução e gestor 
do contrato referente à Empreitada de "Campo Municipal de Freixo"; 

• Aprovação da Abertura de procedimento, caderno de encargos, júri do 
procedimento, prazo de execução e gestor do contrato referente à 
Empreitada de " Requalificação do Largo da Lapa"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cal velo de uma comparticipação 
financeira no montante de 99.6 15,67 curos, destinada à obra de "Parque 
de Estacionamento na Rua de Valinhas", a trans rerir para a Freguesia, à 
medida da execução da obra; 
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• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Pedro d' Arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 5.032,29 curos, destinada à 
obra de "Pav imentação da Rua de Terrafe ita", a transferir para a 
Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Pedro d ' Arcos de uma 
comparticipação financeira montante de 1.995,98 euros. destinada à obra 
de "Pavimentação da Rua da I'ortela", a transferir para a Freguesia, após 
a eonclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Fregues ia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte do 
Monte de uma compartic ipação linaneeira no montante 22.547,79 euros, 
destinada à obra de " l3eneficiação da Rua da Costei ra", a transferir para a 
Freguesia, à medida da execução da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Seara de uma comparticipação 
financeira no montante de 4.22 1,98 euros, destinada à obra de 
"Reconstrução de muro de suporte na Rua de Tremoinhos" , a transferir 
para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Autorização à Junta de P'reguesia de Anais do adiantamento das tranches 
do ano 2019, com exceção da ve rba relativa à limpeza da rede viária; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Poiares do ad iantamento das 
tranches do ano 2019, com exceção da verba relativa à limpeza da rede 
viári a; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Ribeira do adiantamento das 
tranehcs do ano 201 9, com exceção da verba relati va à limpeza da rede 
viári a; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Municipio de Ponte de 
Lima e a Associação "Soy Nino, Sou Criança", devcndo sc r dado 
conhccimento à Câmara Municipal dos resultados do projeto; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a 
Associação I-Iumanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima; 

• Aprovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Ponte de 
Lima e GTlIll Portugal-Formação Profissional, S.A. ; 

• Aprovação do preço de venda de Sabonetes no Centro de Interpretação 
Ambiental c Quinta de Penti eiros pe lo preço de 2 € (dois curas) com IVA 
incluído; 

• Aprovação da tabela de preços a praticar pe los se rvi ços do Município, 
conforme informação da Chefe de Divisão Administrat iva c Financeira; 

• Indemnização ao Proprietário Senhor João Carlos Viana de Sá c Silva, no 
va lor de 1774,78 € pelas perdas ocasionadas pela intervenção da 
Empreitada de Ecovia das Laranjas; 

• Autorização do rca lojamcnto do Sr. Fláv io José Martins Torres Lima e 
respctivo agregado familiar, 110 fogo sito na Estrada dos Combatentes de 
Ultramar nO 1287, 10 Dt.o na freguesia da Facha, com uma renda apoiada 
no va lor 41 ,07 euros; 
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• Aprovação da inclusão do cdificio si to na Rua Genera l Norton de Matos 
nO 37 1, na rreguesia da Arca e Ponte de Lima, na listagem dos cdificios 
el11 Illau estado de conservação - Terra Reabi litar; 

• Aprovação da candidatura apresentada por Maria Joana Armada 
Rodrigues Alves c Bruno Manuel de Brito Pe reira, relativa ao imóvel 
localizado na Rua Formosa nOs 22 c 26 c Beco das Selas n° li , na 
Freguesia de Afca e Ponte de Lima, considerando o parecer prestado 
pelos serviços técnicos - Terra Reabilitar; 

• Autorizar a ccdência de lima sala no espaço Ludotcca, mediante 
Protocolo A Estabelecer Com O Centro De Reabilitação De Ponte De 
Lima da APPACDM de Viana do Castelo; 

• Autorização de cedência ao Agrupamento de Escolas António Fcijó do 
Audi tório Rio Lima nos dias 13 e 14 de fevereiro de 20 19; 

• Autorização de ccdência ao Agrupamento de Esco las de Freixo do 
Auditório Rio Lima, no dia 07 de junho de 2019; 

• Autorização de cedência Associação dos Amigos da Pessoa Especia l 
Limiana - AAPEL do Teatro Diogo Bernardcs, no dia 23 de novembro de 
2019, devendo a instituição assegurar o seguinte: emissão de bilhetes de 
acordo com a planta da sala do Teatro; assunção das responsabilidades 
fiscais (IVA) advenicntes da receita do espetáculo; scguro de 
responsabi lidade civil para músicos, técnicos e público em ge ral; licenças 
junto da Sociedade Portuguesa de Autores, de representação e outras; 
equipamentos dc som e luz que não constem do RIDER técnico do 
Teatro Diogo Bernardes; 

• Autori zação de eedência ao Instituto Politécnico do Cávado c do Ave do 
Auditório Municipal no di a 09 de março de 20 19; 

• Aprovação da Proposta de Não-Aceitação da Transferência de 
Competências em 2019 previstas nos Decreto-Lei n.O 20/2019, Decrcto
Lei 11 .° 22/2019 eDccrcto-Lei n.O 2312019, lodos de 30 de janeiro de 
2019, publicados 110 âmbito da Lei 11.° 50120 18, de 16 de Agosto -
Submcter a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal ; 

• Conhecimcnto da Declaração de Compromissos Plurianuais, Declaração 
de Pagamentos em Atraso e Declaração de Recebimentos em Atraso - À 
Assemble ia Municipal para conhccimcnto; 

• Atribuição ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima de um subsídio 
no valor de 2.500,00 € destinado a comparticipar as despesas 
relacionadas com a participação da equipa XTREME no Campeonato do 
Mundo 20 19 de "4x4 In Sehools-Technological Challcndc" em 
Convcntry no Reino Unido; 

• Atribuição à Associação de Estudantes da Uni versidade Fernando Pessoa 
de um subsídio no va lor de 200,OOE, destinada a comparticipar as 
despesas rclacionadas com a organização da Queima das Fitas do ano 
letivo 20 18/2019; 
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Além das deliberações da Câmara Municipal outras acçõcs foram desenvolvidas 
no âmbito da Actividadc Municipal das quais se destaca: 

• Participação na Sessão de Abertu ra do 111 Colóquio Interdisciplinar "A 
Gripe Espanhola de 1918"; 

• Participação no Encontro de Coros, promovido pelo Instituto Limiano -
Museu dos Terceiros; 

• Participação na Assemblcia Geral da Área Lima; 
• Participação na Cerimónia de assi natura de Protocolo com o Clube 

Náutico de Ponte de Lima; 
• Participação na Conferência " Alto Millho2030: l3alanço 2014·2020, 

Pcrspclivas e Propostas de Acção - Um Alto Minha mais concclado", 
promovido pela CIM Alto Minha; 

• Participação na Cerimónia de assinatura de Protocolo com Fundação 
Scrral ves; 

• Participação na Cerimónia de assinatura do Contrato de Parceria das 
Águas do Alto Minho; 

• Participação na Abertura da "XII Verde Noivos" 
• Participação na Homenagem ao Presidente Franci sco Rodrigues Alves, 

promovida pcla Junta de Freguesia da Correlhã; 

• Participação na Cerimónia de assinatura de Protocolo com a Casa de 
Caridade de Nossa Senhora da Conceição; 

• Participação no Conselho Gera l da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses; 

• Participação na Ccrimónia de Tomada de Posse da Comissão de Festas das 
Fe iras Novas; 

• Participação na Cerimónia de Inauguração da "X I Feira do Porco e as 
Delícias do Sarrabulho"; 

• Rea li zação da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal; 
• Part icipação na Cerimónia de assinatura de I)rotoeolo com a CA L -

Comunidade Artística Limiana; 
• Participação na Jornada Gastronómica da Assoc iação Grupo Folclórico c 

Etllográ fico Danças c Cantares Verde Minho, em Loures; 

• Participação na Cerimónia de Tomada de I)osse dos Órgãos Sociais da 
Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal; 

• Participação na visita aos Apiários do Lima; 
• Participação na Visita Oficial à " IV Feira 100% Agrolimiano"; 
• Visitas a algumas Empresas do Conce lho; 
• Realização de várias manifestações culturais descentrali zadas em 

freguesias do conce lho; 
• Inauguração de várias Ex posições na Torre da Cadeia Velha; 
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• Participação nas Reuniões da Entidade Regional de Reserva Agrícola 
Nacional; 

• Reunião da Comissão Dircctiva da Área de Paisagem Protegida das 
Lagoas de Bcrtiandos e S. Pedro de Arcos; 

• Participação nas Reuniões do Conselho Intermunicipal da CIM Alto 
Minha; 

• Participação na Reunião da Assemblcia Intermunicipal da CIM Alto 
Minha; 

• Participação nas Tertúlias promovidas pela Confraria do Sarrabulho; 
• Participação nas Reuniões da Comissão de Protccção a Crianças c 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 aeções de caráetcr social, cultural e econômico 
desenvolvido no Concelho e no seu exterior; 

Ponte de Lima, 15 de Fevereiro de 2019 

o Presidente da Câmara 

Victor Mendes (Eng.O) 
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I 

Saldos devedores 

I 

INDICADORES RELATIVOS A SITUAÇAo FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA -15 DE FEVEREIRO DE 2019 

DESIGNAÇÃO 
II 

I Empreiteiros 
11 

Fornecedores de bens e serviços 
I 

En ca rgos com empréstimos 
bancários 

II Disponibilidades 
II 

VALOR 
I (EurolJ 

631 813,40 
I 

1711297,88 1 

140705,00 

6014390,90 I 
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