
MUNicíPIO 
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INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO 
PERÍODO DE 15.04.2019 A 19.06.2019 

No penodo compreendido entre o dia 15 de abril e o dia 19 de junho destacam
se as seguintes deliberações da Câmara Municipal : 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento .do processo de 
loteamento nO 2 do Pólo Industrial da Gemieira, Lotes nOs 7 e 8 - Processo 
Diversos N.o 522/18, requerido por Tecnocampo - Sociedade de 
Construções e Obras Públicas, S.A.; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento n° 92/98, lotes 
nOs 8 e 9, Rua de Poço de Cabaços, na freguesia da Feitosa, - Processo de 
Loteamento N.o 13/94, requerido por Torre Borlido & Filhas, Lda.; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 2/07, Lote nO 
3, na Travessa do Mosteiro nO L3, 'freguesia de Vitorino das Donas, -
Processo de Loteamento N.· 3/05, requerido por João Maria de Amorim 
Martins e Maria Nazaré Sousa Rocha Martins; 

• Aprovação da minuta do contrato da "Requalificação do Largo da Lapa"; 
• Aprovação da despesa, da decisão de contratar, da escolha do 

procedimento, do projeto de execução e das peças do procedimento, da 
fundamentação de não adjudicar por lotes, da fixação do critério de 
adjudicação do preço mais baixo, do prazo, da designação do júri e do 
gestor do contrato para a Empreitada de "Manutenção do Pavimento de 
Toda a Rede Viária do Concelho de Ponte de Lima"; 

• Atribuição à Junta de Fre,;,'uesia de Navió e Vitorino de Piães de uma 
comparticipação financeira no montante de 17.923,44 euros, destinada à 
obra de "Iluminação do acesso ao parque de S. Simão' , a transferir para a 
Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Autorização à Junta de Freguesia da Seara do adiantamento da 2·, 3" e 4· 
tranches do ano 2019, com exceção da verba relativa à limpeza da rede 
viária; 

• Aprovação do Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 
2019/2020; 

• Aprovação da abertura de procedimento, do programa de procedimento, do 
caderno de encargos e designação do gestor do contrato para Aquisição de 
Serviços de Transporte Escolar de Alunos do 1 ° CicLo do Ensino Básico -
Ano Letivo 2019/2020; 

• Aprovação do Aditamento ao Processo de Toponimia da Freguesia de 
Ardegão, Freixo e Mato; 

• Aprovação da Suspensão Parcial do PDM e Estabelecimento de Medidas 
Preventivas para o pedido de Regularização de Atividades Económicas 
apresentado por António de Pereira Cerqueira no âmbito do Regin1e 
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Extraordinário da Regularização instruido pelo Decreto-Lei N." 165/2014, 
de 5 de novembro e das Conclusões da Ata da Conferencia Decisória -
Propor à Assembleia Municipal para Apreciação e Aprovação; 

• Aprovação do Protocolo de Formação em contexto de trabalho, entre o 
Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima - Escola Secundária de Ponte 
de Lima, o Município de Ponte de Lima e o aluno Ricardo Jorge 
Gonçalves Barros - Curso Profissional de Técnico de Instalações 
Elétricas; 

• Aprovação do Protocolo de Formação em contexto de trabalho entre a 
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de 
Lima, o Município de Ponte de Lima e o aluno Vasco Daniel Pereira de 
Castro - Curso de Jardinagem e Espaços Verdes; 

• Autorização da cedência do auditório municipal ao Conselho de 
Coordenação do Fórum Sociedade e Democracia nos dias 4 e 18 de 
outubro, 1, 15 e 29 de novembro, com vista à realização da 1Il edição de 
"As Novas Conferências do Casino"; 

• Autorização ao Agrupamento de Escuteiros do CNE 834, Anjos de Lisboa, 
para a realização de um acampamento, de 03 a 10 de agosto, na "Quinta do 
Tôpo"; 

• Autorização à Ferreirinha Antunes para apresentar no auditório da 
Biblioteca Municipal, a sua última obra literária "Contos à Lareira", no dia 
17 de maio às 2 I h30m; 

• Autorização da cedência do auditório Rio Lima a Metharnorphys -
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano, no dia 31 de 
maio, para a realização do Simpósio Saúde Mental; 

• Aprovação do pedido de alteração ao estipulado no n.o 1 da cláusula nona, 
devendo ser efetuada a respetiva adenda ao contrato - Terra Reabilitar; 

• Aprovação e fixação do preço dos bilhetes, com iva incluído, para os 
espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bemardes, ou da responsabilidade 
do mesmo, em maio e junho; 

• Atribuição à Associação de Pais da EB 1 de Ponte de Lima de um subsídio 
no montante de 315,00 € destinado ao programa de férias para a inclusão -
Páscoa 2019; 

• Atribuição à Associação Sementes Anónimas - Associação Recreativa 
(Marchas Populares da Seara) de um subsidio no montante total de 
2.000,00 € divididos da seguinte forma: 1.500,00 € destinados a apoiar a 
participação e 500,00 € destinados a apoiar a organização das Marchas de 
S. João; 

• Atribuição à Associação Desportiva e Cultural da Seara de um subsidio no 
montante de 750,00 €; 

• Autorização à Empresa Equimaster Portugal, Lda. da redução em 50% do 
valor das taxas devidas pelo licenciamento da obra apresentado relativo ao 
processo de obras nO 141/16, no montante de 1.390,95 €, ao abrigo da 
autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal na sessão de 
22 de dezembro de 2018; 
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• Aprovação da revisão de preços da empreitada de "Construção do Pavilhão 
de Feiras e Exposições - Expolima - Revisão de Preços" no valor total ·de 
32414,32 €, de acordo com o proposto na informação prestada pelo Chefe 
da Divisão de Estudos e Planeamento; 

• Aprovação do aditamento ao processo de toponímia da Freguesia de 
Cabaços e Fojo-Lobal; 

• Aprovação do Projeto de Regulamento de Utili zação do Pavilhão de Feiras 
e Exposições - Expolima e submeter a consulta pública nos termos do 
disposto no artigo 101° do Código do Procedimento Administrativo 

• Autorização à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental a utilizar a Piscina do Amado, a título gratuito, entre os 
dias O I e 12 de julho da parte da manhã, com exceção dos fins-de-semana 
e feriados, mediante a apresentação de seguro; 

• Aprovação do protocolo de estágio de formação em contexto de trabalho 
entre o Município de Ponte de Lima, a Escola EBS de Arga e Lima e o 
aluno José Carlos S.ilva Pires - Curso Técnico em Animação de Turismo; 

• Cedência à Associação Minho e Lima Trail do Auditório Municipal no dia 
17 de maio, entre as 19:00 e as 22:00 horas; 

• Cedência à Associação Empresarial de Ponte de Lima do espaço 
restauração Expolima para o dia 08 de junho, mediante o pagamento de 
250,00 €, acrescido de IV A á taxa legal em vigor, devendo entregar o 
espaço limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que será 
verificada pelos serviços do Município; 

• Aprovação da candidatura apresentada por João Araújo Lamas, relativo ao 
imóvel localizado na Rua Senhor de Pias, n° 1644, na freguesia da Feitosa 
- Terra Reabilitar; 

• Autorização à Associação de Futebol de Viana do Castelo para a 
realização do evento "Futebol de Rua" no dia 12 de maio, disponibilizando 
para o efeito o espaço junto à ponte medieval; 

• Atribuição à Associação Cultural Recreativa Amigos da Correlhã de 
subsídio no montante total de 2.000,00 €, divididos da seguinte forma: 
1.500,00 € destinados a apoiar a participação e 500,00 € destinados a 
apoiar a organização das Marchas de S. João; 

• Atribuição à União Desportiva e Cultural da Gemieira de subsídio no 
montante de 407,00 €, destinado à realização de Festival Folclórico no dia 
12 de maio; 

• Atribuição à União Desportiva e Cultural da Gemieira de subsidio no 
montante de 750,00 €, destinado a custear despesas com a deslocação a 
França; 

• Aprovação da submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento 
n03/05 - Lotes nOs 28 e 32 - Processo de Loteamento N° 2/02, na Rua de 
Cabo V crde e Avenida do Brasil na freguesia da Feitosa, apresentado por 
Manuel Dantas de Amorim, a discussão pública conforme o disposto na 
alínea b) do nO I do art.o 5° do RME; 
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• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por 
concurso público, do projeto de execução, das peças do procedimento, 'do 
prazo de execução em 240 dias e designação do júri do procedimento 
relativo à Empreitada de "Remodelação e Ampliação da Antiga Escola 
Primária de Anais para Centro Cultural e Comunitário de Anais"; 

• Aprovação da proposta constante do Relatório Final, de não adjudicação, 
revogando a decisão de contratar do procedimento relativo à Empreitada 
de "Construção do Campo Municipal de Freixo", nos termos do disposto 
na alínea b) do n." 1 do art.O 79° e do n.o I do art.O 80° do Código dos 
Contratos Públicos; 

• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por 
concurso público, do projeto de execução, das peças do procedimento do 
prazo de execução em 30 dias e designação do júri do procedimento 
relativo à Empreitada de "Alargamento da Atual Rede de Esgotos SAR 1 
EN 306 Cabaços/Freixo"; 

• Aprovação da anulação do procedimento de trabalhos complementares, 
devendo ser efetuado o estorno da verba cabimentada referente à 
Empreitada de "Ecovia das Laranjas - 2' Fase"; 

• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por 
concurso público, do projeto de execução, das peças do procedimento do 
prazo de execução em 360 dias e designação do júri do procedimento 
relativo à Empreitada de Empreitada de "Construção de Campo Municipal 
de Freixo"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Beiral do Lima de uma 
comparticipação financeira no montante de 8.288, 14 €, destinado a 
comparticipar a obra de "Construção de muro de suporte na Rua da Capela 
de Santa Eulália e pavimentação do alargamento", a transferir para a 
Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta da Freguesia de Estorãos de uma comparticipação 
fmanceira no montante de 22.554,57 €, destinado a comparticipar a obra 
de "Beneficiação das Ruas da Gramela, PassaI e Freixa (parte)", a 
transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma 
comparticipação l1nanceira no montante de 2.493,12 €, destinado à obra de 
"Reconstrução de muro de suporte na Rua das Corredouras", a transferir 
para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Pedro D'arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 17.043,00 €, destinado à obra 
de "Beneficiação das Ruas do Souto e Barroncos (parte)", a transferir para 
a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Autorização da celebração de contrato de arrendamento com Feliciano 
Soares Granitos, Lda. - Lote nO 27" - Autorização da ocupação da parcela 
de terreno, com a área total de 6099m2, denominado como lote n.o 27, do 
prédio urbano, com a área de 192.000 m2, sito no lugar da presa, da 
freguesia de Arcozelo, do concelho de Ponte de Lima, com o valor de 
renda de 3.049,50 e/ano; 
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• Conhecimento do Relatório de Avaliação do ano de 2018 do Estatuto do 
Direito de Oposição - Rcmeter o presente relatório, ao Presidente ' da 
Assembleia Municipal e publicitar na página eletrónica do Município; 

• Autorização à Empresa Agostinho Barros, Phi lippe Gonçalves e Domingos 
Teixeira Unipessoal, Lda. para averbamento de novo titular do Restaurante 
da Madalena em nome de Altura Secreta, Lda., contribuinte fiscal n.o 
515430765; 

• Autorização a Talentos de Verão, Unipessoal , Lda da isenção do 
pagamento da renda respeitante ao mês de maio, no valor de 553,59 €, 
considerando que funcionará apenas a partir de 31 de maio, data da 
abertura do Festivallntemacional de Jardins; 

• Aprovação da transmissão da posição de arrendatário no contrato de 
arrendamento da loja n.O 19, do Mercado Municipal , autorizando o 
averbamento em nome de Kellie Cerqueira Seguros Unipessoal , Lda., 
contribuinte fiscal n.o 515384879; 

• Aprovação do Protocolo de Estágio de Formação em Contexto de Trabalho 
entre o Município de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de 
Valdevez - Curso: Técnico de Análise Laboratorial; 

• Aprovação da inclusão do edifício sito na Rua das Neves nOs 17 e 18, na 
freguesia de Arca e Ponte de Lima, na listagem dos ediflcios em mau 
estado de conservação, conforme proposto pelos técnicos no auto de 
vistoria - Terra Reabilitar; 

• Autorização à Escola Desportiva Limiana para utilizar o bar e o relvado da 
Piscina Municipal no dia 15 de junho, a partir das 14:30 horas; 

• Cedência a Ernesto Martins Ferreira do Auditório da Biblioteca Municipal 
para o dia 14 de setembro; 

• Autorização ao Basket Club Limiensc a utilizar a piscina do Festival de 
Jardins nos seguintes dias: de 1 a 5 de julho e de 08 a 12 de julho, no 
período da manhã, a título gratuito, com exceção dos fms-de-semana e 
feriados, mediante a apresentação de seguro; 

• Autorização aos alunos/as do 1 ° CEB do Centro Educativo das Lagoas a 
utilizar a piscina da Quinta de Pentieiros, a título gratuito, de 3 a 7, de li a 
14 e de 17 a 21 de junho, mediante a apresentação de seguro, devendo 
articular com os serviços responsáveis e os alunos/as do pré-escolar do 
Centro Educativo das Lagoas a utilizar a piscina da Quinta de Pentieiros, a 
titulo f:,'Tatnito, de 24 a 28 de junho, mediante a apresentação de seguro, 
devendo articular com os serviços responsáveis; 

• Cedência à Associação Desportiva "Os Limianos" do Auditório Mtmicipal 
para o dia 24 de maio entre as 20:00 e as 23:30 horas; 

• Aprovação da Proposta "Programa de Apoio à Redução Tarifária -
Transporte Público de Passageiros"; 

• Aprovação da abertura do período de discussão pública, do Plano de 
lntervenção em Espaço Rural do Núcleo das Pedreiras das Pedras Finas 
nos termos do disposto no artigo 89Q do Decreto-Lei n.o 80/2015, de 14 de 
maio, fixando-o em 30 dias; 
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• Aprovação e Fixação do Preço de Venda em 2,00 € do Livro Intitulado 
"Ponte de Lima 15.° Festival Internacional de Jardins/15th lntemational 
Garden Festival 2019; 

• Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 
Município de Ponte de Lima de um subsídio anual no montante de 
47.500,00 E; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas de um 
subsídio no montante de 664,44 €, destinado a comparticipar as refeições 
servidas às crianças que participaram nas "Oficinas da Páscoa"; 

• Atribuição ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte 
de Lima de subsídio no montante de 407,00 €, destinado a custear despesas 
com a realização de festival de folclore, a liquidar após a realização do 
evento; 

• Atribuição ao Grupo Etno-Folclórico de Refoios do Lima de um subsidio 
no montante de 750,00 €, destinado a comparticipar as despesas com a 
deslocação a França; 

• Atribuição ao Agrupamento de Escolas de Freixo de um subsídio no 
montante de 750,00 €, destinado a custear despcsas com a deslocação a 
Harmover, para participar na Prova de Busca e Salvamento Júnior do 
Robocop Euro 2019; 

• Atribuição à Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Remédios de 
Fontão de subsídio no montante de 300,00E, destinado a custear despesas 
com a edição de CD'S, contra a entrega de 30 exemplares do referido CD; 

• Promoção da consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará 
de loteamento, por edital, relativamente ao pedido de alteração ao alvará 
de loteamento n.o 4/12 - Lote nO 8 - Processo de Loteamento N° 01/12, sito 
na Rua do Garrano, Lote n" 8, freguesia de Arca e Ponte de Lima, 
requerido por Teresa da Assunção Martins Gomes Rocha e Cristiano de 
Almeida Rocha; 

• Aprovação da submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 
2/10, lotes nOs 9,10 e 11 - Processo de Loteamento N° 04/ 10, freguesia de 
Arca e Ponte de Lima, apresentado por Rio Sul - Empreendimentos 
Imobi liários, Ld.', a discussão pública conforme o disposto no nO 2 do art." 
22" do RJUE; 

• Aprovação do Processo de Loteamento n.O 3/18, Requerido por Rosa 
Maria Vieitas Lourenço, sito na Rua da Quingosta, Freguesia de Arca e 
Ponte de Lima; 

• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por 
concurso público, do projeto de execução, das peças do procedimento, do 
prazo de execução em 150 dias e designação do Júri do procedimento 
relativo à Empreitada de "Requalificação do Largo do Pinheiro Manso e 
Construção de Passeios na EN 203 e EN 204 na Seara; 

• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por 
concurso público, do projeto de execução, das peças do procedimento, do 
prazo de execução em 180 dias e designação do Júri do procedimento 
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relativo à Empreitada de "Execução de Rotundas, Passeios e 
Infraestruturas na EN 203 Entre o Km 21,00 e O Km 22,00 na Rua Via 
Foral Velho D.Teresa"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Arcozelo do adiantamento da 2a e 3' 
tranches do ano 2019, com exceção da verba relativa à limpeza da rede 
viária; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Correlhã de comparticipação fmanceira 
no montante de 4.213,50 € para a obra de "Reconstrução de muro de 
suporte à via na Rua do Barra!", a transferir após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Labruja de uma comparticipação 
flnanceira no montante de 8.762,06 € para a obra de "Beneficiação da 
Travessa da Gávia e da Rua da Capela de Nossa Senhora de GuadaJupe 
(parte)", a transferir após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Santa Maria de uma 
comparticipação frnanceira no montante de 14.504,62 €, destinado a 
comparticipar a obra de "Beneflciação da Rua da Bouça do Sequeiro e 
Travessa de Pedrouços", a transferir após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Poiares de uma comparticipação 
flnanceira no montante de 10.044,83 €, destinado a comparticipar a obra 
de Beneflciação da Rua do Frade e Travessa da Regadia", a transferir após 
a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Refoios do Lima de uma 
comparticipação flnanceira no montante de 2.415,21 €, destinado a 
comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte na Rua da 
Capela da Senhora da Lapa", a transferir após a conclusão da obra; 

• Aprovação do aditamento ao processo de fuação toponimica da Freguesia 
de Vitorino das Donas; 

• Aprovação da Proposta de Decisão para Autorização de Contratação de 
Empréstimo de Médio e Longo Prazo, para Financiamento da 
Contrapartida Nacional no Projeto de Investimento - "Parque Industrial do 
Granito/Pedras Finas, até ao Montante de 2.166.944,00 € - Linha BEl PT 
2020 - Autarquias, bem como a consulta às seguintes instituições 
bancárias: Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Millenium BCP, BPI, 
CCAM, Santander Torta, BIe e Montepio; 

• Aprovação da Proposta de Não-Aceitação da Transferência de 
Competências em 2019, com Referência ao Decreto-Lei N° 58/2019 de 30 
de Abril e em 2020, para esse e para os restantes diplomas sectoriais 
publicados, no âmbito da Lei N° 50/2018, de 16 de agosto, nomeadamente, 
Decreto-Lei n.o 97/2018 de 27/11 /2018 ; Decreto-Lei n.O 98/2018, de 
27/11 /2018; Decreto-Lei n.o 10012018, de 28/11/2018; Decreto-Lei n.O 
101/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.o 103/2018, de 29/1112018; 
Decreto-Lei n.o 104/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.o 105/2018, de 
29/11/2018; Decreto-Lei n.o 106/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n" 
10712018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.o 20/2019 de 30/01/2019; 
Decreto-Lei n.O 22/20 19 de 30/01 /2019; Decreto-Lei n.O 23/2019 de 
30/0112019, e Decreto-Lei n.o 58/2019 de 30/04/2019, no ano de 2019 e 
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2020 - S ubmcter a presente proposta à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal; 

• Aprovação da Proposta de Não-Aceitação da Transferência de 
Competências em 2019 e em 2020 previstas no Decreto-Lei N° 21 /2019, 
de 30 de janeiro, publicado no âmbito da Lei N" 50/2018, de 16 de agosto -
Submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal; 

• Aprovação do início do procedimento e participação procedimental do 
Regulamento da Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima; 

• Aprovação do início do procedimento e participação procedimental do 
Regulamento da Feira de Artesanato e de revogação do protocolo 
celebrado com a PLArte a 10 de janeiro de 2011 ; 

• Aprovação da proposta de alteração do procedimento para o ano letivo 
2019/2020, Ação Social Escolar, pelo que, os beneficiários passam a 
receber diretamente do Município os reembolsos previstos no n.o 6 do 
artigo 29° do Decreto-Lei n.o 55/2009; 

• Aprovação da proposta de condicionamento do trânsito, paragem e 
estacionamento de viaturas no principal caminho de acesso à Quinta de 
Pentieiros; 

• Aprovação e fixação do preço de venda em 5,00 € do livro intitulado "5° 
Festival de Jardins Escolinh.as de Ponte de Lima"; 

• Aprovação do Protocolo de Colaboração para a Fonnação Prática em 
contexto de Trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Novamente, 
Psicologia e Desenvolvimento Educacional, Lda. - Curso de Operador 
Agricola-Horticultura/Fruticultura; 

• Aprovação do Protocolo de Fonnação em Contexto de Trabalho entre o 
Município de Ponte de Lima e a Epralima-Escola Profissional do Alto 
Lima, CIPRL - Curso Técnico de Desenho Digital 3d-T - Dois Alunos; 
Curso Técnico De Design - Um Aluno; 

• Ratificação da assinatura do Protocolo de Cooperação entre Intervitis
France, Município de Ponte de Lima, Associação de Municípios 
Portugueses dos Vinhos e a ARVP Associação das Rotas dos Vinhos de 
Portugal, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal no dia 25 de 
fevereiro; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de 
Lima e o Clube Náutico de Ponte de Lima; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 
de Teatro Pequenos Atores do Lima; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 
de Teatro Gacel; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a 
Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 
de Teatro Dupla Face; 
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• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 
de Teatro da Casa do Povo de S. JuLião de Freixo; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a 
Artinfacha Associação Recreativa e Cultural; 

• Aprovação da Adesão ao Protocolo entre a ANMP e a Comissão para a 
Cidadania e a Igualdade de Género "Municípios Solidários com as 
Vítimas de Violência Doméstica"; 

• Aquisição de 30 exemplares da obra "Cultura da Terra: Alma da Aldeia", 
da autoria de José Luis da Costa Sousa, pelo preço unitário de 15,00 
euros, mediante proposta da Comissão Editorial; 

• Associação Portuguesa da Castanha - Aprovação de oito largadas de 
Torymus Sinensis destinadas à Luta Biológica contra a Vespa das Galhas 
do Castanheiro, bem como o valor de 210,00 € (duzentos e dez euros) 
mais IV A por cada uma, conforme proposto pelos serviços técnicos; 

• Autorização da Cedência a José Luís da Costa Sousa do Auditório da 
Biblioteca Municipal para o dia 27 de setembro; 

• Autorização da cedência à Casa do Povo de Freixo do Auditório Rio Lima 
para o dia 16 de junho, entre as 13h30m e as 18hOOm; 

• Autorização da Cedência à Escola de Música Lethes do Auditório Rio 
Lima para o dia 14 ou 21 de julho entre as 09h30m e as 19hOOm; 

• Autorização ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo a vista a título 
gratuito, ao Museu do Brinquedo no dia 04 de junho, pelas 10hOOm, e ao 
Festival de Jardins da parte da tarde, aos alunos que frequentam o Centro 
de Apoio à Aprendizagem (CAA), do Agrupamento de Escolas de 
Arcozelo; 

• Autorização ao Centro Paroquial e Social de Ponte de Lima a utilizar a 
Piscina do Festival Internacional de Jardins, a título gratuito entre os dias 
24 e 28 de junho da parte da tarde, mediante apresentação de seguro; 

• Autorização ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo para a utilização 
pelo Grupo de Educação Física da escola sede do Agrupamento de 
Escolas de Arcozelo, das Piscinas da Quinta de Pentieiros, no dia 13 de 
junho entre as 11:30 e as 12:30 e entre as 14:30 e as 16:30 horas, para a 
real ização de atividades de encerramento do desporto escolar 2019, 
mediante apresentação de seguro; 

• Aprovação da proposta do Semanário Alto Minho - Festival Internacional 
de Jardins/20 19; 

• Autorização à Escola Desportiva Limiana para utilizar a Piscina do 
Festival de Jardins nos dias 17, 18, 19,20,21,24,25,26,27 e 28 de 
junho de tarde, nos dias 2, 3, 4, 5, 9, 10, li e 12 de julho de manhã, 
mediante apresentação de seguro; a utilizar a Piscina Municipal Coberta 
nos dias 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de manhã, nos 
dias 1, 8, 15, 16, 18, 19,22,23,25 e 26 de julho de manhã, mediante 
apresentação de seguro; a utilizar o Pavilhão Municipal de Ponte de Lima 
- Ala Sul, nos dias 17, 18, 19, 20, 21 , 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 
manhã, nos dias 17, 18,20,21 , 24, 25,27 e 28 de junho de tarde, nos dias 
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1, 2,3,4, 5, 8, 9, 10, li e 12 de julho de manhã, nos dias 1,2,4, 5,8, 9, 
11 , 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 e 26 de julho de tarde, mediante 
apresentação de seguro; a utilizar a Biblioteca Municipal nos dias 19 e 26 
de junho de tarde, nos dias 3,10,17 e 24 de julho de tarde; 

• Emissão de parecer favorável relativo ao pedido de autorização prévia 
para as ações de (re) arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. -
P _ARB_040466 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 
I.P.; 

• Emissão de parecer favorável relativo ao pedido de autorização prévia 
para as ações de (re) arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. -
P _ARB_040462ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 
I.P.; 

• Atribuição à Associação dos Amigos da Vaca das Cordas de um subsidio 
no montante de 2.360,00 €, destinado a custear despesas com a realização 
do evento "Vaca das Cordas 2019"; 

• Atribuição à Comissão de Festas em Honra de S. João de subsídio no 
montante de 3.100,00 €, destinado a comparticipar as despesas com a 
realização das "Festas em Honra de S. João de Ponte de Lima"; 

• Atribuição à Associação do Grupo Etnográfico Infantil e Juvenil da Casa 
do Povo de S. Julião de Freixo de um subsídio no montante de 407,00 €, 
destinado a comparticipar despesas com a realização do 22° Festival de 
Folclore; 

• Atribuição ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento N° 1257 - São 
João da Ribeira de subsidio no montante de 400,00 €, destinado a 
comparticipar as despesas com a participação em prova nacional; 

• 
• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por 

concurso público, do projeto de execução, das peças do procedimento, do 
prazo de execução em 180 dias e designação do Júri do procedimento 
relativo à Empreitada de "Construção de Balneários no Campo Municipal 
da Correlhã"; 

• Aprovação do Protocolo de cedência de instalações entre o Município de 
Ponte de Lima e a Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato; 

• Autorização à Junta de Freguesia da Labruja para visita ao Festival 
Internacional de Jardins, Museu do Brinquedo, Centro de Interpretação do 
Território e utilização da Piscina do Festival de Jardins nos dias 28 de 
junho, 10 e 19 de julho; 

• Aprovação da Proposta de Aceitação da Transferência de Competências 
em 2019 no Âmbito da Lei N° 50/2018, de 16 de agosto e Diplomas 
Sectoriais publicados (Educação e Saúde) para a CIM Alto Minho; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a li 
de junho referente à proposta de "Dia de Luto Municipal, 12 de junho, em 
memória do Homem e artista que foi O Senhor José da Silva e Sousa (Zé 
Cachadinha), colocando-se a Bandeira de Ponte de Lima a meia haste"; 

• Aprovação da Proposta dos Herdeiros de Higino de Sousa Alves; 
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• Aprovação do Acordo de Gestão entre o Município de Ponte de Lima e a 
Infraestruturas de Portugal, S.A.; 

• Aprovação da inclusão na listagem dos edificios em mau estado de 
conservação do imóvel localizado na Avenida 5 de Outubro nO 1, na 
Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Terra Reabilitar; 

• Aprovação da Revogação do Contrato de Arrendamento N° 25/2018 -
Araújo Monte, Lda. - Sala nO I das Antigas Instalações da Cooperativa de 
Estorãos, com efeitos a 30 de junho; 

• Autorização à Empresa Combinabrilho, Lda. para alienação do imóvel ao 
banco Santander Totta para efeitos de leasing imobiliário; 

• Aprovação para proceder à venda dos Lotes L5-7 e L5-8 do Pólo 
Empresarial e Industrial da Gemieira à Empresa Oreco, S.A.; 

• Aprovação do Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre o 
Município de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas Santa Maria 
Maior - Curso Profissional de Técnico de Turismo - Formanda: Bruna 
Rodrigues Barbosa; 

• Aprovação do Protocolo de Acordo de Colaboração entre o Município de 
Ponte de Lima e a ALLAR - Associação Lirniana dos Amigos dos 
Animais de Rua; 

• Autorização ao Clube Náutico de Ponte de Lima para visitar o Festival 
Internacional de Jardins e frequentar a Piscina Municipal nos dias 12 e 21 
de j unho, com exceção de fins de semana e feriados e mediante 
apresentação de seguro; 

• Autorização à AAPEL - Associação Amigos da Pessoa Especial Limiana 
para frequentar a Piscina do Festival Internacional de Jardins entre os dias 
17 a 28 de junho, com exceção de fins de semana e feriados e mediante 
apresentação de seguro; 

• Autorização à Associação de Pais do Vale do Neiva para a utilização das 
Piscinas Municipais de Freixo, às terças e quintas-feiras de manhã, 
mediante apresentação de seguro; a visita a título gratuito, ao Arquivo 
Municipal, ao Museu do Brinquedo, à Biblioteca Municipal, às Lagoas de 
Bertiandos, ao Festival de Jardins, no âmbito do projeto Pro - Férias Vale 
do Neiva 2019; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 05 
de junho de autorização da utilização do Campo Municipal do Cruzeiro 
no dia 10 de junho pela Associação de Futebol de Viana do Castelo; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 05 
de junho de autorização da utilização da cantina e espaço exterior 
coberto da EB António Feijó, no dia 15 de junho pela Escola Desportiva 
Limiana; 

• Aprovação da Proposta de Atribuição de Subsídios Ordinários a 
Associações CuJturais e Desportivas; 

• Atribuição ao Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra de 
subsídio no montante de 407,00 €, destinado à realização do 64° Festival 
de Folclore; 
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• Atribuição à Associação Cultural e Recreativa Comeliana - Rusga Típica 
da Correlhã de subsídio no montante 407,00 €, destinado à realização do 
XVII Festival Nacional de Folclore; 

• Atribuição à Associação Cultural e Recreativa de Danças e Cantares de 
Vitorino de Piães de subsídio no montante de 407,00 €, destinado à 
realização do XVI Festival de Folclore; 

• Atribuição ao Clube de Caça, Pesca e Lazer de Entre Minho e Lima -
Secção Desportiva de subsídio no montante de 2.000,00 €, destinado à 
realização da 3.' edição do Minho e Lima Traíl; 

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

• Participação no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 
Portul:,'Ueses - ANMP; 

• Participação em Reunião com a Autoridade de Transportes; 
• Participação na Cerimónia de Inauguração da Ecovia das Laranjas; 
• Participação na Cerimónia de assinatura de Protocolos com o Clube 

Náutico de Ponte de Lima; 
• Participação na Apresentação do Projecto Scholl 4 Ali; 
• Reunião com a lnnalldade de Nossa Senhora da Lapa; 
• Participação na Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Saltos 

Intemacional de Ponte de Lima; 
• Apresentação de cumprimentos dos novos Órgãos Sociais da Associação 

Florestal do Lima; 
• Reunião com a Associação de Artesãos de Ponte de Lima; 
• Participação na Apresentação do Projecto Serra d' Arga; 
• Reunião do Conselho Técnico do Museu dos Terceiros- MUTE; 
• Participação na Cerimónia de Abertura do 15° Festival Internacional de 

Jardins; 
• Participação na Cerimónia de Lançamento da Primeira Pedra "Polo 

Industrial do Granito das Pedras Finas"; 
• Participação na Cerimónia de Abertura da 29° Festa do Vinho Verde e dos 

Produtos Regionaís; 
• Participação na Cerimónia de Entrega dos Prémios do XVII Concurso de 

Vinhos Verdes e XI Concurso de Leite-creme; 
• Participação nas Cerimónias do Dia do Combatente Limiano; 
• Participação na Sessão de Poesia à Sexta "Conversas de poesia: Sophia de 

Mello Breyner Andresen e Conde de Aurora"; 
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• Participação na Mesa dos Quatro Abades; 
• Visitas a algumas Empresas do Concelho; 
• Realização de várias manifestações culturais descentralizadas em 

freguesias do concelho; 
• Inauguração de várias Exposições na Torre da Cadeia Velha; 
• Participação nas Reuniões da Entidade Regional de Reserva Agrícola 

Nacional; 
• Reuníão da Comissão Directiva da Área de Paisagem Protegida das 

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos; 
• Participação nas Reuníões do Conselho Intermunícipal da CIM Alto 

Minho; 
• Participação na Reuníão da Assembleia Intermunícipal da CIM Alto 

Minho; 
• 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 rtmníões de trabalho com Associações e outras Entidades 

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

sernínários, 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, 19 de junho de 2019 

o Presidente da Câmara 

Victor Mendes (Eng.O) 
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Saldos devedores 

INDICADORES RELATIVOS A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA- 21 DE ABRIL DE 2019 

DESIGNAÇÃO 

1 """"'.;00. 

Fornecedores de bens e serviços 

Encargos com empréstimos 
bancários 

11 Disponibilidades 
11 
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VALOR 

I IEuros) 

335724,89 
1 

• '" 873, ..I 
70950,31 

6383570,12 1 


