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INFORMACAO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO 
PERÍODO DE 01.12.2014 A 30.01.2015 

No período compreendido entre o dia 01 de Dezembro de 2014 e o dia 30 de Janeiro de 
2015 destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Pedro D' Arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 1.157,52 euros, IV A incluído 
destinada à obra de "Reparação de muro de suporte na Rua do Trogal" ; 

• Cedência à Junta de Freguesia da Feitosa do palco para os dias 12, \3 e 14 
de dezembro, para a realização das Festas em Honra de Santa Luzia; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Arcozelo do adiantamento das verbas 
do contrato de execução e do apoio tinanceiro relativo ao ano de 2015, com 
exceção da verba que respeita à limpeza da rede viária; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para aquisição de serviços de tipografia referente a 
vários eventos, pelo valor de 91,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para aquisição de serviços de saneamento", pelo 
valor de 4.360,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para aquisição de serviços de reparações em diversas 
estações elevatórias", pelo valor de 957,34 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para aquisição de serviços de polimento e 
envernizamento de soalho e rodapé no jardim-de-infância de rebordões 
souto", pelo valor de 882,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para aquisição de serviços de direitos de autor 
referentes a vários espetáculos, pe lo valor de 1.05 I ,70 euros, isento de IV A; 

• . Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e 
Familysearch; 

• Autorização de abertura de uma conta bancária específica; 
• Aprovação de vários projectos "Ponte Amiga"; 
• Autorização à KORNER SKATE SHOP para a realização de um convívio 

de Natal no dia 20 de dezembro, no Skate Parque condicionado à 
apresentação do seguro relativo à realização do evento; 

• Cedência do palco entre o dia 31 de dezembro e o dia 04 de janeiro para as 
Festividade em Honra de Sta. Comba, S. Silvestre e o Menino Jesus; 

• Cedência à APPACDM - Delegação de Ponte de Lima da Torre da Cadeia 
para a realização de uma exposição de Natal, durante o mês de dezembro; 

• Cedência à TURIHAB - Associação do Turismo de Habitação do Auditório 
da Biblioteca Municipal para o dia 18 de dezembro; 
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• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para aquisição de serviços de calcetaria, pelo valor 
de 1.200,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável de adjudicação e celebração de contrato para 
aquisição de serviços de conceção, gravação e produção de merchandising 
para o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, pelo valor de 
12.462,50 euros, acrescidos de IV A; 

• Emissão de parecer favorável de adjudicação e celebração de contrato para 
aquisição de serviço de impressão da coleção de bookerslroteiros de Ponte 
de Lima no âmbito da candidatura do projeto loja interativa de turismo 
ON2-0 Novo Norte, pelo valor de 16.400,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para aquisição de serviços dc reparações no edificio 
social de Faldcjães, pelo valor de 1.390,50 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para aquisição de serviços de serralharia na piscina 
municipal, pelo valor de 4.260,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer úvorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para aquisição de serviço de publicações, pelo valor 
de 100,00 euros, acrescido do IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
aquisição de website para o Turismo de Ponte de Lima no âmbito da 
candidatura "Loja lnterativa de Turismo de Ponte de Lima" - Norte 08-
01 69-FEDER-000 115, pelo valor de 19.960,00 euros, acrescido de IV A; 

• Aquisição de serviços para "organização e coordenação do congresso 
mundial parques e jardins inteligentes 2015" - decisão de não adjudicação 
do ajuste direto geral nO 71 /2014; 

• Cedência à Associação Cultural e Recreativa dos Bombeiros Voluntários de 
Ponte de Lima do palco para o dia 20 de dezembro; 

• Aprovação de Contrato de Apresentação de Espetáculo; 
• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de um subsídio no valor de 

407,00 euros para a realização do evento "Tarde de Folclore" ; 
• Atribuição à Junta de Freguesia de Calheiros de uma comparticipação 

financeira no montante de 13.623,12 euros destinada à realização de obras 
de beneficiação e pavimentação dos caminhos do Picouto, Seara e Travessa 
do Rapido; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma 
comparticipação financeira no montante de 8.458,80 euros destinada à 
realização de obras na Rua da Balaia; 

• Atribuição à J unta de Freguesia de Refoios do Lima de uma 
comparticipação financeira no montante de 4.010,5 1 euros destinada à 
realização de obras de pavimentação do parque público do centro 
comunitário; 

• Aprovação de minuta do contrato referente ao concurso público de 
fornecimento de combustlveis por cartão magnético; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
concurso público de fornecimento de gás a granel para os centros educativos 
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euros, acrescido de IV A; 
• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 

aquisição dc serviços de tipografia, pelo valor de 32,50 curos, acrescido de 
IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abcrtura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de execução de 240 metros lineares de linhas de 
futebol de I I para o campo do cruzeiro, pelo valor de 2.016,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de saneamento, pelo valor de 1.320,00 euros, 
acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de direitos de autor para diversos espetáculos, pelo 
valor de 1.163,25 euros, isento de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de reparações na Estação Elevatória de Ardegão, 
Jardim do Amado e reparação de relé alternância, pelo valor de 571 ,80 
euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de reparação de juntas de condutas de saneamento, 
pelo valor de 210,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para aquisição de serviços de limpeza e desmatação de terrenos e estradas 
municipais, pelo valor de 10.778,80 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abeltura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de alojamento, pelo valor de 305,66 euros, acrescidos 
de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de refeições, pelo valor de 294, 72 euros, acrescido de 
IVA; 

• Aprovação da versão final da proposta de Plano de Urbanização das Pedras 
Finas; 

• Atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas à 3' Fase de 
Candidaturas Centro Com Vida 2014, de acordo com o proposto pelo 
Gabinete Terra; 

• Aprovação de aquisição de 30 exemplares da obra de Fernando Castro e 
Sousa: "A Sedução do Pólen", pelo preço unitário de 8,00 euros; 

• Autorização da venda do lote LB-l0 do Loteamento do Pólo Industrial e 
Empresarial da Queijada, à empresa "DISAGLIMA CONSTRUÇÕES, 
LDA", pelo valor de 29.967,32 euros; 

• Cedência à Associação Desportiva "Os Limianos" do "Restaurante da 
Expolima" para o dia 24 de janeiro de 2015, mediante o pagamento de 
250,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para aquisição de serviços para "Organização e Coordenação do Congresso 
Mundia.l Parques e Jardins Inteligentes 2015", pelo valor base de 22.000,00 
euros, acrescido de IV A; 
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- PARJAP POltugal - Tabela de Preços relativos às inscrições; 
• Fixação do preço dos bilhetes referentes a espetáculos a efectuar no Teatro 

Diogo Bernardes durante os meses de janeiro e fevereiro/20 15; 
• Atribuição ao Centro Social e paroquial de Arcozelo de uma 

comparticipação t1nanceira no valor de 21.000,00 euros destinada à 
aquisição de uma viatura de nove lugares e equipamento de plataforma 
elevatória, mediante celebração de protocolo; 

• Atribuição ao Centro Social Paroquial de S. Martinho da Gandra de uma 
comparticipação t1nanceira no valor de 5.000,00 euros destinada à aquisição 
de uma viatura para serviço de apoio domiciliário; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Martinho da Gandra de uma 
comparticipação t1nanceira no montante de 7.260,47 euros destinada à 
beneficiação da Rua do Terreiro; 

• Emissão de parecer favorável à abeltura do procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de espetáculo com "JP SIMÕES", pelo valor de 
1.450,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Execução de Estrutura em Ferro para a Escola de 
Arcozelo, pelo valor de 2.900,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para aquisição de serviços de iluminação de natal, pelo valor base de 
8.100,00 euros, acrescido de IV A; 

• Adjudicação do Concurso Público de arrendamento do estabelecimento de 
restauração e bebido denominado "Restaurante do Centro Náutico -
AÇUDE" à firma "Restaurante Açude, Lda. ", pelo valor de 1.000,00 euros 
de renda mensal; 

• Aprovação do caderno de encargos, programa de concurso, abeltura de 
concurso e designação do júri do Concurso Público de Arrendamento Rural 
em São Pedro D' Arcos; 

• Aprovação do Acordo entre o Município de Ponte de Lima c a Águas do 
Noroeste, SA - "Sistemas em Alta"; 

• Aprovação de parceria para a formação em contexto de trabalho - curso de 
especialização tecnológica em gestão da animação turística em espaço rural ; 

• Aprovação da constituição dos fundos de maneio; 
• Aprovação da Proposta de Aumento excccional dos Fundos Disponíveis a 

que alude a alínea c) do n.O 1 do art.o 4.° da Lei n.o 8/2012, de 21 de 
fevereiro; 

• Apreciação e aprovação da candidatura apresentada por "Depor Arca -
Comércio de Artigos de Desporto, Lda, ao Programa TERRA FfNICIA; 

• Autorização de venda do lote LB-4 no Pólo Industrial e Empresarial da 
Queijada, à empresa "BESTACTIVE - Gestão de Ativos, LDA.", pelo valor 
de 33 .179,95 euros; 

• Aprovação do Relatório Final da Empreitada de "Parque da Vila - Parque 
Urbano de Ponte de Lima" com proposta de adjudicação pelo valor de 
388.155,20 euros, acrescido de IVA; 

• Aprovação do projecto de "Reconstrução de Açude no Rio Lima - Projeto 
de Beneficiação e Recuperação do Açude de Ponte de Linla"; 
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'~ ••• ·CêCfênc1ã"à"Junta de Freguesia De Friastelas das instalações da antiga Escola 
Primária/Jardim de Infância, mediante celebração de protocolo a estabelecer 
com a Junta de Freguesia; 

• Atribuição à .T unta de Freguesia de Serdedelo de wna comparticipação 
financeira no montante de 32.076,66 euros destinada à pavimentação da Rua 
de Feital e alargamento da Rua da Vinha Grande; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Vitorino das Donas de uma 
comparticipação financeira no valor de 16.000,00 euros, destinada à 
aquisição de uma carrinha para transporte escolar; 

• Emissão de parecer favorável à aberntra de procedimento por ajuste direto 
para Prestação de Serviços de Emissão de Certificado Energético dos 
Edificios das Piscinas de Arca e Freixo", pelo valor base de 6.143,70 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Reparações e Alugueres de Máquinas, pelo valor 
de 445,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Organização e Coordenação do CongTesso 
Mundial Parques e Jardins Inteligentes 2015, pelo valor de 21.850,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adj udicação para 
Prestação ce Serviços ce Levantamento Toponímico cos Alruamentos 
integrados no Perímetro Urbano da Vila, pelo valor de 4.990,00 euros; 

• Conhecimento da informação da q llal consta os compromissos pi urianuais 
assumidos ao abrigo da autorização prévia no âmbito da lei dos 
compromissos, aprovada pela assembleia municipal a 21 dezembro de 20 I 3; 

• Conhecimento ao abrigo da deliberação de 17 de março de 2014 da Relação 
de Prestação de Serviços - 4° trimestre 2014; 

• Prescrição de Débitos constituídos no ano de 2006; 
• Aprovação do Plano de Atividades para o ano de 2015 do Museu dos 

Terceiros c Isenção de Tarifas nos vários Museus e Centros de 
Interpretação; 

• Aprovação da Proposta de Autorização para a realização de quatro feiras 
semanais nos dias 3, 10, 17 e 24 de agosto; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão "Restauração Coletiva e Nutrição"; 

• Aprovação do Protocolo entre o Muuicípio de Ponte de Lima e a 
ESPROMINHO; 

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

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Instintto 
Politécnico de Viana do Castelo "Design de Comunicação Digital"; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo "Redes e Sistemas Informáticos"; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Instintto 
Politécnico de Viana do Castelo "Gestão Logística e de Sistemas de 
TranspOltes"; 
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• Aprovação do Protocolo entre o Municfpio de Ponte de Lima e o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo "Técnicas Administrativas e Financeiras" ; 

• Autorização à EDL - Escola Desportiva Limiana da isenção da taxa de 
utilização das piscinas municipais aquando da rcalização do 10 Torneio 
Interno; 

• Autorização ao CLAC - Clube Limiano de Automóveis Clássicos para a 
ocupação da Expolima e Zona Envolvente para a realização da 
ExpoMOTOlima, nos dias 10, 11 e 12 de abril; 

• Cedência ao Clube Náutico de Ponte de Lima de uma sala do jardim dc 
infância de Serdedclo para armazenamento de material, durante uma ano, 
mediante celebração de protocolo a estabelecer com o clube; 

• Cedência ao Clube Náutico de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima para o 
dia 07 de fevereiro , no período compreendido entre as 18:00 e as 20:00 
horas, para a realização da gala; 

• Cedência à Escola Profissional de Pontc de Lima do Pavilhão Municipal no 
dia 24 de janeiro, no período compreendido entre as 8:45 e as 13:00, para a 
realização de torneio de futsal no âmbito do desporto escolar; 

• Cedência ao ULSAM - UCC Saúde Mais Perto do Restaurante da Expolima 
todas as últimas 5' feiras de cada mês das 14 horas às 16 horas para a 
realização do "Chá Dançante", condicionada à existência de eventos 
mUlllclpals; 

• Cedência à CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal do Auditório 
Rio Lima para o dia 09 e 23 de fevereiro, pelas 09:00 horas e 10:00 horas 
respetivamente; 

• Cedência à Comissão de Festas de São Brás do palco para os dias 31 de 
janeiro e O 1 de fevereiro; 

• Aprovação da Tabela de Tarifas e Preços de Água e Saneamento para o ano 
de2015; 

• Aprovação da Autorização Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos; 
• Autorização da venda do lote L5-4 no Pólo Industrial e Empresarial da 

Gemieira, à firma "Auto Reparadora, Unipessoal, Lda.", pelo valor de 
33.427,67 euros; 

• Autorização para a renovação, por novo período de um ano, de dois 
contratos de trabalho em flmções públicas a termo resolutivo certo ao abrigo 
e nos termos do disposto no artigo 54.0 da lei n082-b/2014, de 31 de 
dezembro; 

• Emissão de parecer prévio à contratação dos serviços, aprovação do caderno 
de encargos e convite para Prestação de Serviços de Impermeabili zação da 
Cobertura de Espaços de Comércio e Serviços do Município; 

• Autorização de isenção das tarifàs relativas aos ramais de saneamento e 
abastecimento de água como compensação pela cedência de uma fàixa de 
terreno em toda a extensão do lotc pertencente a José Pereira Alves -
Beneficiação do Loteamento J. Alves em Crasto - Ribeira; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo "Assistência 
V cterinária e Produção Animal"; 
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• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo "Gestão e 
Qualidade Ambiental"; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município dc Ponte de Lima c a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo "Risco c 
Proteção Civil"; 

• Aprovação da relativa à constituição dos Órgãos Sociais da Associação 
Concelhia das Feiras Novas; 

• Emissão de parecer favorável à abettura de procedimento e adjudicação para 
aquisição de serviços de reparações e colocação de duas eletrobombas 
submersíveis e arrancadores, instaladas na captação de água de Ardegão, 
pclo valor de 16.200,00 euros, acrescido de IV A; 

• Aprovação do Orçamento e Plano de Atividades do Museu do Brinquedo 
POttuguês para 2015; 

• Atribuição ao CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FONTÃO de um 
apoio tinanceiro montante de 2.550,00 euros para a realização de obras c 
aquisição de material informático. , mediante entrega de documentos 
comprovati vos da despesa; 

• Atribuição ao Batotas Ponte de Lima Clube de Desportos Radicais de um 
subsídio extraordinário no valor de 1.221,70 euros, para a realização da 
"XI V Descida ao Sarrabulho"; 

• Aprovação da proposta referente à atribuição de Subsídios Ordinários a 
Grupos Folclóricos no valor de 16.446,54 euros; 

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

• Acompanhamento na visita a Ponte de Lima do Senhor Secretário de Estado 
da Inovação, Investimento, e Competitividade; 

• Assinatura dos Contratos referentes às candidaturas apresentadas à 3" Fase 
de Candidaturas Centro Com Vida 2014; 

• Realização do Fórum da Juventude; 
• Apresentação do Projeto "Centro de Interpretação e Promoção do Vinho 

Verde"; 
• Reunião da Comissão Directiva do Programa Operacional Regional do 

Norte; 
• Cerimónia de Inauguração do Pavilhão Gimnodesportivo da Ribeira; 
• Apresentação do Projeto "Em Época Baixa Ponte de Lima em Alta"; 
• Reulúão com Vice-Secretário Geral do SINTAP; 
• Apresentação do Projeto PRO V e Projeto CHAVES com a APHORT e a 

CIM Alto Minho; 
• Participação da Palestra "As abelhas c a vida na terra", promovida pelo 

Centro Educati vo das Lagoas; 
• Assinatura do Protocolo com o Centro Paroquial e Social de S. Martinho da 

Gandra; 
• Reunião com a MOVIJOVEM; 
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• Assinatura do Protocolo com a APPACDM; 
• Participação no Jantar Comemorativo do 62° Aniversário da Associação 

Desportiva "Os Limianos"; 
• Reunião com o senhor Secretário de Estado da Justiça; 
• Inauguração da Ampliação da ETAR da Gemieira, com a presença do 

Senhor Secretário de Estado do Ambiente; 
• Participação nas Festas de Natal organizadas por as diversas Colectividades 

e Instituições do Concelho; 
• Reuniões da Direcção da Associação Portuguesa de Mtmicípios com Centro 

Histórico; 
• Participação nas Reuniões da Entidade Regional de Reserva Agrícola 

Nacional; 
• Reunião da Comissão Directiva da Área de Paisagem Protegida das Lagoas 

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

em Risco; 
• Realização de reunião de trabalho com Juntas de Freguesia; 
• Realização de reuniões de trabalho com Associações e outras Entidades 

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

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

desenvolvido no Concelho e no seu exterior; 

Ponte de Lima, 30 de Janeiro de 2015 

O Presidente da Câmara 

Victor Mendes (Eng.O) 
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