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INFORMA<;ÃO HA ACTIVII)A I)E MUN ICIPAL NO 
I'EIUOHO HE 15.02.2019 A 15.04.2019 

No período compreendido entre o dia 15 de Fevere iro c o dia 15 de abril 
destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Aprovação do Pedido de alteração ao alvará de loteamento n." 1/18 - Lote 
na 2 no Lugar da Venda Nova na Freguesia da Feitosa - Processo de 
Loteamento n° 4/12 - Requerente : Sopimcnta - Sociedade Imobiliária c 
COllsultadoria, Lda.; 

• Promoção de consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará 
de loteamento, por edital, conforme o disposto no nO 3 do art.° 6° do RME
Processo de Loteamento nO 13/94 - Pedido de alteração ao alvará de 
lote8mento na 92/98 - Lotes nOs 8 c 9 da Rua de Poço de Cabaços na 
Freguesia da Feitosa - Requerente: Torre 13orlido & Filhas, Ld.a

; 

• Promoção de consulta aos proprietários por edital , confo rme o disposto no 
n° 3 do art.° 27° do RJ UE - Pedido de Alteração ao Alvará de Loteamento 
do Processo de Loteamento nO 2 Do Pólo Industrial Da Gcmicira - Lotes 
nOs 7 e 8 - Requerente: Teenocampo - Sociedade de Construções e Obras 
Públ icas, S.A.; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada de lima 
comparticipação financeira no montante de 21.838,39 euros destinada à 
obra de " Pav imentação em diversas ruas intervencionadas com obras de 
saneamento"; 

• Atri buição à Junta de Fregues ia de Refaias do Lima de uma 
comparticipação finance ira no montante de 608,44 euros destinada à obra 
de "Reconstrução de muro de suporte na Rua Real de Cima"; 

• Autori zação à Junta de Freguesia de Rebordões Souto do adiantamento das 
tranches do ano 20 19, com exceção da verba relativa à limpeza da rede 
viária; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Scrdedelo do adiantamento das 
tranches do ano 2019, com exceção da verba rc lativa à limpeza da rede 
viári a; 

• Desencadear o procedimento de elaboração da Proposta de Regu lamento 
Interno de Organização dos Serviços do Município de Ponte de Lima -
Publicitação do início do procedimento e partic ipação procedimental ; 

• Aprovação das normas de participação do Concurso de Poesia - Ano 
20 19; 

• Aprovação da proposta de de fini ção de datas 
Unidades de Alojamento da Área Protegida; 

, 
Epoca Alta 2019 nas 
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• Aprovação da Proposta cle Tarifário da Casa da Sidra; 
• Autori zação do averbamento da loja nO 16 do Mercado Municipal, em 

nome de Maria Joscfina Matos Morais, de acordo confonnc o disposto no 
arCo 25.0 do Regulamento do Mercado Municipal; 

• Aprovação da Parceria para a Formação em Contexto de Trabalho - Curso 
Técnico Superior Profissional em Gestão do Turismo em Espaço Rural; 

• Autorização da alteração do destino da fração "AX" de serviços para 
habitação so licitada pelo Condomínio do Centro Comercial c Residencial 
Rio Lima; 

• Desencadear o procedimento de elaboração da Proposta de Regulamento 
do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Ponte de 
Lima - Publicitação do início do procedimento c participação 
procedimental ; 

• Aprovação da Proposta de Fixação dos Preços dos Bilhetes, com IVA 
incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes em 
março; 

• Autorização ao Clube Aventura Amigos do Lethcs - VIII Rola do Granito 
para a realização de passeio todo o terreno para viaturas 4x4, no próximo 
dia 02 de março mediante condições; 

• Aprovação do preço dos bilhetes do espetáculo "Stand Up Magic", em 
3,OO€, na Feira de Educação Ciência e Tecnologia 20 19; 

• Atribuição ao Clube Náutico de I>onte de Lima de subsídio no montante de 
5.000,00 euros destinado à aquisição de uma embarcação K4, mediante 
ce lebração de protocolo a estabelecer; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 111 /83, Lote 
n° 23, da Rua do Corço, na Freguesia da Ribeira , requerido José Pereira 
Alves - Processo de Loteamento nO 111/83; 

• Autorização à empresa Goldypan, Lda. da redução em 50% do valor das 
taxas devidas pe lo licenciamento da obra apresentado, relativo ao processo 
de obras nO 272/ 17, no montante de 753,55€, ao abri go da autori zaçào 
genérica dcJiberada pela Assembleia Municipal na sessão de 22 de 
dezembro de 2018; 

• Ratificação do despacho proferido pelo SI'. Presidente da Câmara 
Municipal a 25 de fevereiro dc aprovação dos erros e omissões ace ites, 
referentes à Empreitada de "Requali ficação do Largo da Lapa" bem como 
a retificação do arliclliado; 

• Ratificação do despacho de aprovação proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal a 04 de março, respeitante ao Anteprojeto de Execução 
designado por "Renovação de Rede para Controlo e Redução de Perdas" -
Ponte de Lima; 

• Ratificação do despacho de aprovação proferido pelo Senhor Presidentc da 
Câmara Municipal a 04 de março refe rente à aprovação do Caderno de 
Encargos e respectivos anexos, relativo à Empreitada de Execução 
" Instalações de Equipamentos de Monitorização e Controlo nos Sistemas 
de Abastec imcnto de Água"; 
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• Autorização à Junta de Freguesia da CorreJhã do ad iantamento das 
tranchcs do ano 201 9, com exceção da verba re lati va à limpeza da rede 
viária; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Navió c Vitorino dos Piães de uma 
comparticipação financeira no montante de 3.003,25 curos destinada á 
obra de "Gradcamcnto de proteção na Rua do Ri o Ncvoinho", a transferir 
para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufc de uma compm1icipação 
financeira no montante de 3. 11 6,40 curos destinada à ohra de "Construção 
de muro de suporte na Rua do Peso, após a conclusão da obra; 

• Aprovação do ad itamento ao processo de toponímia da Freguesia de Navió 
e Vitorino dos Piães; 

• Aprovação do ad itamento ao processo de toponimia da Freguesia de 
Refoios do Lima; 

• Aprovação da proposta de " Proibição de passagem de veículos na Ponte 
Medieval" ; 

• Aprovação das alterações propostas ao Regulamento Municipal de 
Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior -
Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Munici pal ; 

• Aprovação da proposta de Regulamento de Cedência dos Refeitórios 
Escolares, e submeter a consulta públi ca nos termos do di sposto no arti go 
10 IOdo Código do Procedimento Administrativo; 

• Aprovação da Lista Definitiva das Bolsas de Estudo 20 18/2019; 
• Aprovação da proposta do Serviço Educativo da Área Protcgida das 

Lagoas de Bertiandos e S" Pedro D" Arcos 201 912020; 
• Aprovação da Prescrição de Débitos do Ano 2010; 
• Aprovação do Protocolo de Estágio Curricular entre o Municipio de I>onte 

de Lima c a Uni ve rsidade do Minho da licenciat ura de Sociologia; 
• Rat ificação do despacho proferido pelo Senhor Pres idente da Câmara 

Municipal a 25 de fcvereiro de 20 19, de autorização de ccdência do 
aud itório da Biblioteca Municipal para o dia 09 de março de 2019, à 
Associação de Escritores, Jornali stas e Produtorcs Culturais em Ponte de 
Lima; 

• Aprovação da Parceria para Formação em Contexto de Trabalho - Curso 
Técnico Superior Profissional em Riscos e Proteeção Civi l entre o 
Municipio de Ponte de Lima e a Escola Superior Agrária; 

• Ratificação do despacho profe rido pelo Sr" Presidente da Câmara a OI de 
março de 2019 de autori zação de ccdência do Auditório Ri o Lima para o 
di a 09 de março à Associação Guias de Portugal; 

• Rati ficação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal a 04 de março de 20 19, de aprovação do Plano de Gestão c 
Perdas de Água do Munieípio de Ponte de Lima, bem como, da dcfinição 
de objeti vos c sistemas de diagnóst ico -20 16-2020; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
M\1Ilicipa l a 04 de março de 2019, de aprovação e assinatura do protocolo 
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relativo ao Sistema de Águas do Alto Minha entre os Municípios de Arcos 
de Valdevcz, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valcnça, Viana 
do Castelo c Vila Nova de Ccrvci ra e a ADJ> - Águas de I>orlugal, SGPS, 
SA. ; 

• Ccdência à Assoc iação Desporti va "Os Limianos" do Auditório Ri o Lima 
para o di a 23 de março e a ccdência do Auditório Municipal para o dia 26 
de abril dc201 9; 

• Autori zação da venda do lote LC-) no Pólo Empresa ri al e Industrial da 
Queijada, à empresa JPM Deliccs, LDA., pelo valor 101a158.1 20,OO €; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima c a A1 EN -
Associação para a Inovação Empresarial do Norte; 

• Aprovação do Prcçáriorrarirário rcspeilallte ao evento "N' Sabores de 
Ponte de Lima - Gastronomia c Turismo" " Em Época Baixa, Ponte de 
Lima em Alta; 

• Cedêneia ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 1.]>. do 
Aud itóri o da Biblioteca Municipal para o di a 18 de março no período entre 
as 10:00 c as 13 :00 horas; 

• Atribuição à Assoc iação Concelhia Feiras Novas de um subsídio no 
montante de 100.000,00 €; 

• Promoção de di scussão pública, conforme disposto no nO 2 do arLo 22° do 
RJU E - Processo de Loteamento N° 28/95 - Pedido de alteração ao alvará 
de loteamento 11 .° 65/96 - Lote nO 14, sito na Rua das Olivei ras da 
Freguesia da Feitosa - Requerente: Carlos Manuel Alves da Cunha; 

• Aprovação das propostas constantes do relatório final e adjudicação da 
Empre itada de " Requalificação do Largo da Lapa" à cmpresa Monte & 
Monte, S.A., pelo valor de 379.907,00 curas, ao qual acresce o IVA à taxa 
legal; 

• Atri buição à Junta de Freguesia dc Beiral do Lima de uma 
compartic ipação finance ira no valor de 12. 177,00 euros destinada à obra 
de "Colocação de gradeamento no Centro Cívico, a transfe rir para a 
Fregucs ia, após a conclusão da obra; 

• Aprovação da Proposta de Isenção de IMT para Apoio a Investimento 
reali zado nos Pa ios Industriai s do Município, nomeadamente dos Palas 
Industriais c Empresari as da Gcmieira, Queij ada, Cal ve lo e do Granito das 
Pedras Finas. Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal ; 

• Aprovação da Proposta de Venda ao Público da Publicação "Os Carecas 
de Ponte de Lima", pelo valor unitário de 5,00 €; 

• Aprovação das condições de parti cipação na ART' IN LIMA - Mostra de 
Arte Contemporânea sob o Signo de Baco; 

• Emissão de parecer relativo ao pedido de autorização prév ia para as açõcs 
de (re) arbori zação de Navigator Forest Portugal, S.A. - P_ARB_039009-
ICN F Insti tuto de Conservação da Natureza e Floresta s, LI}.; 
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• Emissão de parecer relativo ao pedido de autorização prévia para as ações 
de (rc) arborização de Navigato r Fores! Portugal, S.A. - P_AR13_038650. 
ICNF Instituto de Conservação da NaturcZ<1 c Florestas, I. P. ; 

• Aprovação da inc lusão na listagem dos edifícios em mau estado de 
conservação do imóvel loca li zado na Rua Senhor de Pias n° 1644, na 
Freguesia da Feitosa de João Araújo Lamas - Terra Reabilitar; 

• Autorização à Ncgamir Transportes, Leia . para proceder à venda do lote 
dois do 1'610 Industrial da Queijada à "Move Exprcss Transportation 
Services, Lda.", mediante condições; 

• Aprovação da Parceria para Formação em contexto de trabalho entre o 
Município de Ponte de Lima c o Agrupamento de Escolas de Monscrratc 
Curso Profissional de Técnico de Design de Equipamento; 

• Autorização de aquisição de vários prédios rústicos na rreguesia da 
Correlhã a Maria Rosa da Cruz e Cecília da Cruz Pereira pelo valor tota l 
de 40.000,00 euros; 

• Cedência ao Núcleo de Ponte de Lima da Liga dos Combatentes do espaço 
de restauração da Expo li ma para o dia 10 de junho, mediante o pagamento 
de 250,00€. acrescido de IVA â taxa legal; 

• Cedência à Fábrica da Igreja das Paróquias da Ribeira, Fomelos e 
Queijada do espaço de restauração da Expolima para os dias 03 c 04 de 
agosto, mcdiante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IVA fi taxa 
legal ; 

• Cedência à Escola de Dallet da Câmara Municipal de Ponte da Barca do 
Teatro Diogo Bernardes para o dia 30 dejunho; 

• Cedência à Acadcmia de Música Fcrnandes Fão do Auditório Rio Lima 
para o dia 18 de abril ; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo - Departamento de 
Educação Pré-Escolar da Sala de Ciências do Centro Edlleativo das Lagoas 
para o dia 24 de abril ; 

• Aprovação da Proposta de Fixação dos Preços dos 13ilhetes, com IVA 
incluído, para os Espetáculos a decorrer no Teatro ))jogo Bernardes ou da 
Responsabilidade do mcsmo cm abri l; 

• Atribuição ao Clubc Náutico de Ponte de Lima dc um subsíd io no 
montante de 7.500,OO€, destinado à rea lização do "Campeonato Nacional 
de Esperanças 11 1, mediante celebração de protocolo; 

• Autorização à Empresa 13eslactive - Gestão de Activos, Lda da redução em 
50% do valor das taxas devidas pe la emissão do Alvará da Licença de 
Construção, relativo ao Processo de Obras nO. 3/16, no montante de 
1.243 ,77€, ao abrigo da autorização genérica del iberada pela Asscl11blcia 
Municipal na sessão de 22 de dezembro de 2018; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Gemieira de lima comparticipação 
financeira no montante de 27.187,47 curos destinada à obra de 
Dcneficiação da Travessa Fonte Dama"; 

• Aprovação da Proposta de Colocação de Sinalização no Largo de S. João; 
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• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de 
Lima e os Agrupamentos de Escolas de Arcozelo e de Entre Arga e Lima 
de 12 de feverei ro de 2010 - rcformulação das condições de apoio no 
transporte escolar; 

• Aprovação do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município de Ponte de Lima e submeter a consulta pública nos termos do 
disposto no artigo 101 0 do Código do Procedimento Administrativo; 

• Aprovação da proposta da Academia Fernandes Fão de Aceitação da 
Atribuição de Mérito Cultural ao Município de Ponte de Lima; 

• Aprovação da li stagem re lati va à atribuição das subvenções das 
candidaturas apresentadas à IH! Fase - Candidaturas Cent ro com Vida 
201 9; 

• Aprovação da li stagem relati va à atribuição das subvenções das 
candidaturas apresentadas à I n Fase - Renovação de Candidaturas Centro 
com Vida 2019; 

• Conhecimento da informação da qual consta os compromissos plurianuais 
assumidos ao abrigo da autori zação prévia no âmbi to da lei dos 
compromissos, aprovada pela Asscmbleia Munici pal a 22 de dezembro de 
20 18 - Dar conheci mento à Assembleia Munici pa l; 

• Ratificação do despacho proferido pe lo Sr. Presidente da Câmara a OI de 
abril de autori zação de cedêlleia do Auditório Municipal para o di a 03 de 
abril à CAP - Agricultores de POl1ugal; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a OI de 
abril de autori zação de cedêneia do Auditóri o Ri o Lima para o di a I1 de 
abril ao Agrupamento de Escolas António Feij6; 

• Cedência à Atllrminho - Associação de Turismo do Minho do Auditório 
Munic ipal para o dia 17 de abril ; 

• Autori zação à Associação Desportiva "Os Limianos" da antec ipação do 
subsídio referente aos meses de maio, junho e julho do ano 2019; 

• Aprovação da Parceria para a Formação em Contex to de Trabalho - Curso 
Técnico Superior Profissional em Cuidados Veterinários; 

• Aprovação da Prestação de Contas do Ano 20 18 e Inventário - Submcter à 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipa l; 

• Aprovação da Primeira Revis<10 ao Orçamento e Opções do Plano de 201 9 
- Submeter à apreciação e aprovação da Assemblcia Munic ipal; 

• 

Além das deli berações da Câmara Municipal outras acções foram desenvolvidas 
no âmbito da Acti vidmle Municipal das quais se destaca: 

• Participação na Cerim6nia de Assinatura do Protocolo com a AMA; 
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• Participação na Palestra sobre Arquivos de Família: "Epistolas e Vozes 
silenciadas nos Arquivos Privados" e "AQ Correspondência da Cas.:1 de 
Pomarchão"; 

• Participação na Visita Ofi cial à "V Expo Saúde/Juventudc" 
• Participação em Reunião com técnicos da CCDRN relativa à Revisão do 

PDM de Ponte de Lima; 
• Participação nas Cerim6nias Comemorati vas do Dia de Ponte de Lima; 
• Participação na Inauguração da Expos ição Temporária do Museu do 

Brinquedo Português; 
• I>articipação na Sessão Evocativa dos 50 Anos da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; 
• Participação na Abertura da 111 Feira de Educação, Ciência c Tecnologia; 
• Participação na Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Cooperação 

entre o Município de Ponte de Lima e o Municipio de A Estrada 
(Espanha); 

• Participação na Reunião do Conselho Municipa l de Transportes; 
• Participação na Cerim6nia de Assinatura do I)rotocolo com a Associação 

Cais do Lethes; 
• Partic ipação na Asscmbleia Gera l da ADRIL; 
• Participação na Assembleia Gera l do CIAB; 
• Reunião do Conselho Coordenador de Ava liação; 
• Participação no Conselho Regional Norte; 
• Participação na Sessão de Poes ia à Sexta; 
• I)art icipação na Rcunião do Conselho Municipal de Educação; 
• Participação na Abertura Oficial da Feira "NSabores Ponte de Lima -

Gastronomia & Turismo"; 
• Participação na Conferência "Politicas de Agricul tura e Desenvolvimento 

Rural : Balanço 2014-2020: Perspectivas c Propostas d Acção Alto Minha 
2030", no âmbito da CIM Alto Minho; 

• Participação no Fórum Internacional das Comunidades Inteligcntes e 
Sustentáveis; 

• Recepção e acompanhamento da visita da Delegação de Vandoeuvre a 
Ponte de Li ma; 

• I)a rti eipação na Sess.:~o de Encerramento do Projecto "Desencaminhartc" 
• Participação na Abertura da Exposição Temporário do Museu dos 

Terceiros; 
• I)articipação na Ccrim6nia de Apresentação dos Ju ízes c Entrega de 

Grandes Prémios da 11 Exposição Canina Internacional de Ponte de Lima, 
no âmbito das Exposições Caninas e Felinas de Ponte de Lima; 

• Visi tas a algumas Empresas do Concelho; 
• Realização de várias manifestações culturais descentralizadas em 

rreguesias do concelho; 
• Inauguração de vá rias Exposições na Torre da Cadeia Velha; 
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• Participação Ilas Reuniões da Entidade Regional de Reserva Agrícola 
Nacional; 

• Reun ião da Comissão Di rccti va da Área de Paisagem Protegida das 
Lagoas de BC11iandos e S. Pedro de Arcos; 

• Parti cipação nas Reuniões do Conselho Intermunicipal da CIM Alio 
Minha; 

• Participação na Reunião da Asscmblcia Intcnnunicipal da CIM Alto 
Minha; 

• Part ic ipação nas Tert úlias promovidas pela Confrari a do Sarrabulho; 
• Participação nas Reuniões da Comissão de Protccção a Crianças c Jovens 

em Risco; 
• Reunião com vários investidores; 
• Real ização de reunião de trabalho com Juntas de Freguesia; 
• Reali zação de reuniões de trabalho com Associações e outras Ent idades 

COl1celhias; 
• Participação em diversas acçõcs de interesse Municipal, nomeadamente 

seminários, cncontros c conferências promovidas no Concelho c fo ra 
deste; 

• Participação em diversas acçõcs de caráetcr social, eult lJral e eeonómico 
desenvolvido no Concelho e no seu cxterior; 

Ponte de Lima, 15 de Abril de 201 9 

o Pres idcnte da Câmara 

Victor Mendes (Eng.O) 
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I 

Saldos devedores 

I 

INDICADORES RELATIVOS A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA -17 DE ABRIL DE 2019 

DESIGNAÇÃO 

II 

I Empreiteiros 
II 

Fornecedores de bens e serviços 
I 

Encargos com empréstimos 
bancários 

11 Disponibilidades 
11 

VALOR 

I (f UfOS) 

524839,tO 

I 

1840216,75 1 

131 383,64 

5683995,56 1 

Tel 258 900 400 F<'Ix 250 900 1\ 10 PrtJçede Repubtca 4990062 POnte de L..rrIfI gerdi!<cmponledelrno,p www.cm-pontede~rTI&.pt 


