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INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO 
PERÍODO DE 19.06.2019 A 20.09.2019 

No período compreendido entre o dia 19 de junho e o dia 20 de setembro 
destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• 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 Cemitério Municipal de Ponte 
de Lima"; 

• Autorização dos trabalhos a mais da Empreitada de "Loteamento do Pólo 
Industrial do Granito das Pedras Finas" no valor de 37.125,00 €, acrescido 
de IVA; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 26 
de junho, de aprovação dos erros e omissões aceites bem como da 
retificação do articulado da Empreitada de "Requalificação do Largo do 
Pinheiro Manso e Construção de Passeios na EN203 E EN204 - Seara, nos 
termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 35°, do Anexo 
I, da Lei n.o 75/13 de 12 de setembro; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 13 
de junho, de rejeitar todos os erros identificados pela firma Tecnocampo 
da Empreitada de "Construção de Campo Municipal de Freixo", nos 
termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 35°, do Anexo 
I, da Lei n.o 75/13 de 12 de setembro; 

• Aprovação da decisão de não adjudicação do procedimento nos termos da 
alínea a) do nO 1 do artigo 79° do CCP e consequente revogação da decisão 
de contratar nos termos do artigo 80° do CCP da Empreitada de 
"Remodelação e Ampliação da Antiga Escola Primária de Anais para 
Centro Cultural e Comunitário de Anais"; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 65/96, Lote 
n° 14 na Rua das Oliveiras na Freguesia da Feitosa - Processo de 
Loteamento N° 28/95, requerido por Carlos Manuel Alves da Cunha; 

• Aprovação da submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento n° 
2/10, Lote n° 12 na Rua Conde de Aurora, freguesia de Arca e Ponte de 
Lima a discussão pública - Processo de Loteamento N° 04/1 O apresentado 
por Manuel Dantas de Barros e Maria Amália Penha Meireles Barros; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 25/90 Lote 
nO 4 na Av. Santa Baia, nO 612 em Associação de Freguesias do Vale do 
Neiva - Processo de Loteamento N° 4/90, requerido por Albino José da 
Silva Araújo; 
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• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 25/90 Lote 
nO 5 na Av. Santa Baia, nO 612 em Associação de Freguesias do Vale do 

. Neiva - Processo de Loteamento N° 4/90, requerido por Albino José da 
Silva Araújo; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Anais de uma comparticipação 
financeira no montante de 1.500,00 €, destinada a comparticipar a 
realização das Marchas de S. João; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Anais de uma comparticipação 
financeira no montante de 2.671 ,20 €, destinado a comparticipar a obra de 
"Reconstrução de muro de suporte à via na Rua da Boavista", a transferir 
para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato de uma 
comparticipação financeira no montante de 8.120,00 €, destinada a 
comparticipar a aquisição de um terreno com vista à construção de Parque 
de Estacionamento; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada de uma 
comparticipação financeira no montante de 21.544,97, destinado a 
comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua de Chão de Mena, de parte 
da Rua das Cavaleiras e Travessa das Cavaleiras", a transferir para a 
Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada de uma 
comparticipação financeira no montante de 3.339,00 €, destinado a 
comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte à via na Rua do 
Anquião", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Refoios do de uma comparticipação 
financeira de 50% no montante de 1.171 ,00 €, destinada a apoiar a edição 
e o lançamento do livro "Uma visita a Refoios do Lima"; 

• Promover a consulta pública nos termos do disposto no artigo 10 1 ° do 
CP A do Regulamento Interno da Fixação do Suplemento Remuneratório 
de Turnos do Município de Ponte de Lima; 

• Aprovação da abertura do concurso público, do programa de concurso e 
caderno de encargos do Parque de Pesca de Rendufe - Truticultura de 
Estabulação; 

• Indicação do Senhor Presidente da Câmara para integrar a Comissão de 
Avaliação da Região Norte do Programa de Apoio Sustentado (2018-2022) 
da DGArtes - Direção Geral de Cultura do Norte; 

• Aprovação do Protocolo de Estágio de Verão entre o Município de Ponte 
de Lima e a Universidade de Coimbra - Aluna: Jéssica Raquel Amorim 
Matos e Sá; 

• Aprovação do Acordo de Execução para Implementação do Programa de 
Apoio à Redução Tarifária; 

• Autorização à Associação Concelhia Feiras Novas para gerir o terrado da 
Alameda de S. João no período compreendido entre 03 a 07 de julho das 
00:00 horas até às 24:00 horas e o espaço Expolima no período 
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compreendido entre 02 a 07 de julho das 00:00 horas às 24:00 horas, a 
quando da Feira do Cavalo 2019; 

• . Cedência ao Centro Paroquial e Social de F ornelos do Auditório Rio Lima 
para o dia 09 de agosto, para a realização da Festa de Final de Ano da 
Creche de S. Vicente; 

• Autorização à Coordenadora da Escola Básica de Ponte de Lima para 
visita à Quinta de Pentieiros, a título gratuito, no dia 29 de julho por um 
grupo de crianças do Jardim de Infância de Ponte de Lima, condicionada à 
disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos, conforme 
informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais; 

• Autorização à Coordenadora da Escola Básica de Ponte de Lima para uma 
visita ao Festival Internacional de Jardins, a título gratuito, no dia 23 de 
julho da parte da manhã por um grupo de crianças da Escola Básica de 
Ponte de Lima, condicionada à disponibilidade dos respetivos serviços ou 
equipamentos; 

• Autorização à Associação de Pais de Rebordões Souto para uma visita à 
Biblioteca Municipal no âmbito das atividades de prolongamento de 
horário, no dia 09 de julho da parte da manhã e autorização para a visita ao 
Festival Internacional de Jardins no âmbito das atividades de 
prolongamento de horário, a título gratuito, no dia 17 de julho, 
condicionada à disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos; 

• Cedência à Confraria Gastronómica do Sarrabulho do espaço Clara 
Penha/Casa dos Sabores no dia 02 de julho, mediante o pagamento de 
50,00€, acrescido de IV A à taxa legal em vigor; 

• Autorização à Associação de Pais do Vale do Neiva da alteração da 
atividade a desenvolver nos dias 09 e 10 de julho na Quinta de Pentieiros e 
conforme informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais; 

• Autorização à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima para a visita 
ao Festival InternaCional de Jardins no dia 22 de julho, visita ao Museu do 
Brinquedo no dia 04 de julho, visita ao Centro de Interpretação da História 
de Ponte de Lima no dia 25 de julho, autorização para frequentar a Piscina 
do Festival de Jardins no período entre 17 de junho a 12 de julho, mediante 
apresentação de seguro e autorização para a realização de atividades no 
Centro de Interpretação das Lagoas no dia 02 de agosto e a realização de 
piquenique na Quinta de Pentieiros no dia 14 de agosto, condicionada à 
disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos; 

• Emissão de parecer relativo ao pedido de autorização prévia para as ações 
de (re) arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. - P _ARB_040467 -
ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P.; 

• Autorização à Associação de Pais da Escola de Vitorino dos Piães p~a a 
visita ao Museu do Brinquedo da parte da manhã do dia 11 de julho e 
visita ao Festival Internacional de Jardins da parte de tarde, no âmbito do 
programa de atividades para as férias do ATL, condicionada à 
disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos; 

• Autorização à Associação de Pais do Centro Escolar de Refoios do Lima 
para frequentar as Piscinas Municipais e as Piscinas do Festival de Jardins 
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no período compreendido entre 24 a 28 de junho e de 01 a 12 de julho, a 
título gratuito, no âmbito do ATL-Férias de Verão, condicionada à 

. disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos; 
• Aprovação da candidatura apresentada por John Keith Paris, relativa ao 

imóvel localizado na Rua das Neves nOs 17 e 18, na Freguesia de Arca e 
Ponte de Lima - Terra Reabilitar; 

• Aprovação da proposta de emissão de parecer desfavorável relativamente à 
consignação de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de 
lítio e minerais associados na zona identificada como "Arga" no âmbito da 
audição aos municípios pela Direção Geral de Energia e Geologia; 

• Aprovação das Normas de participação para Eleição da Rainha das 
Vindimas Ponte de Lima 2019; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico de Santa Marinha de Anais de subsídio 
no montante de 407,00 €, destinado a custear despesas com a realização de 
Festival de Folclore; 

• Aprovação da revisão de preços da Empreitada de "Construção de Relvado 
Sintético-Complexo Desportivo de Crasto" no valor total de 21.666,26 €, 
mais IV A a 6%; 

• Aprovação da revisão de preços da Empreitada de "Requalificação da 
Zona Urbana de SO Gonçalo" no valor total de 29.433 ,89 €, mais IV A a 
6%; 

• Aprovação da revisão de preços da Empreitada de "Alargamento da Atual 
Rede de Esgotos - Rede de Saneamento de Efluentes do Pólo da 
Queijada/Anais e Fomelos" no valor total de 41.032,98 €, mais IV A a 6%; 

• Aprovação da revisão da Empreitada de "Requalificação da Zona 
envolvente à Expolima" no valor total de 43.744,52 €, mais IV A a 6%; 

• Aprovação da revisão da Empreitada de "Construção de Relvado Sintético 
Campo Municipal da Gandra" no valor total de 19.617,86 €, mais IVA a 
6%; 

• Aprovação da revisão da Empreitada de "Requalificação Urbana-Centro 
Cívico de Sandiães e Execução de Passeios na EN 306 KM 38,450 a KM 
39,200" no valor total de 7.328,21 €, mais IV A a 6%; 

• Aprovação da revisão da Empreitada de "Requalificação do Centro Cívico 
de Calheiros" no valor total de 693,38 €, mais IV A a 6%; 

• Aprovação de todas as propostas constantes do Relatório Final e 
adjudicação da Empreitada de "Manutenção do Pavimento de toda a Rede 
Viária do Concelho de Ponte de Lima", pelo valor total de 196.000,00 € 
mais IV A à taxa legal em vigor e aprovação da minuta do contrato; 

• Aprovação do projeto de arquitetura, da decisão de contratar, da abertura 
do procedimento por concurso público, do projeto de execução, das p.eças 
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"; 
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• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de wna comparticipação 
financeira montante de 1.929,20 € destinada à obra de "Construção de 

. muro de suporte na Rua do Paraíso, a transferir após a conclusão da obra; 
• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Junta de 

Freguesia de Calheiros com vista à Dinamização do "Bike Park do Pé do 
Negro"; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Junta de 
Freguesia de Refoios do Lima com vista à dinamização do "Bike Park do 
Pé do Negro"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Poiares para visitar o Museu do 
Brinquedo e o Museu dos Terceiros, no dia 18 de julho da parte da manhã, 
no âmbito do A TL, condicionada à disponibilidade dos serviços ou dos 
equipamentos; 

• Aprovação da proposta relativa aos Contratos Programa de 
Desenvolvimento Desportivo; 

• Aprovação da abertura do concurso público de arrendamento, do programa 
de concurso e caderno de encargos de "Empreendimentos Turísticos no 
Espaço Rural, com a Tipologia de Casa de Campo e Estabelecimento de 
Alojamento Local"; 

• Aprovação do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
- Transportes Escolares 201912020 - Submeter à apreciação e aprovação 
da Assembleia Municipal; 

• Aprovação do Acordo de Gestão entre Infraestruras de Portugal, SA e o 
Município de Ponte de Lima - "Iluminação Pública na Interseção ao Km 
21 ,382 e ao Km 21,603 da ER203"; 

• Aprovação da adenda ao Protocolo de Colaboração assinado em 08 de 
maio de 2004, entre o Município de Ponte de Lima e a Confederação dos 
Agricultores de Portugal; 

• Ratificação da assinatura do memorando, pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, de 17 de junho, "Letter of Intent for Establishment of 
Friendly Cooperation Between Panjin City of China and Ponte de Lima 
City ofPortugal"; 

• Aprovação do Acordo de Colaboração no âmbito do Programa da 
Habitação ao Habitat; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de 
Lima e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, para a aluna 
Julieta Alves Gomes, do curso Estudos Artísticos; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Barbeita; 

• Aprovação da alteração ao Plano de Urbanização da Correlhã, no âmbito 
do RERAE, de acordo com o proposto na informação técnica - Submeter à 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Emissão de parecer favorável relativo ao pedido de autorização prévia 
para as ações de (re) arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. -
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P _ARB_042549 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 
LP.; 

• . Aprovação da candidatura apresentada por Maria Eduarda da Cunha Vale, 
relativa ao imóvel localizado na Avenida 5 de Outubro, nO 1, na Freguesia 
de Arca e Ponte de Lima, de acordo com a informação prestada pelos 
serviços técnicos - Terra Reabilitar; 

• Aprovação de todas as propostas constantes do relatório final, adjudicação 
e celebração do contrato relativo à Aquisição de Serviços de Transporte 
Escolar de Alunos do 1 ° Ciclo do Ensino Básico - Ano Letivo 201912020; 

• Emissão de parecer favorável à obtenção do estatuto de utilidade pública 
por parte do Basket Club Limiense, na medida em que reúne 
cumulativamente os requisitos previstos no n. ° 1 do artigo 2° do Decreto
Lei n.o 460/77, de 7 de novembro, republicado pelo Decreto-Lei n.o 
391/2007, de 13 de dezembro; 

• Autorização à Associação Desportiva "Os Limianos" - Secção de Hóquei 
em Patins, para utilização do Pavilhão Municipal até ao dia 26 de julho; 

• Autorização à Associação de Pais da Gandra para visitar o Festival 
Internacional de Jardins no dia 31 de julho, da parte da manhã, o Museu do 
Brinquedo no dia 26 de julho, da parte da manhã, a Quinta de Pentieiros no 
dia 24 de julho, da parte da manhã, e a utilização das Piscinas Municipais 
nos dias 17, 19, 22 e 29 de julho da parte da manhã, condicionadas à 
disponibilidade dos serviços ou dos equipamentos; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Conselho 
Diretivo de Baldios do Bárrio com vista à dinamização do "Bike Park do 
Pé do Negro"; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Conselho 
Diretivo de Baldios de Vilar do Monte com vista à dinamização do "Bike 
Park do Pé do Negro"; 

• Aprovação da alteração da entidade compradora, autorizando a venda dos 
seguintes lotes: do lote L5-7 no Pólo Empresarial e Industrial da Gemieira, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 617, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o número 1305, da freguesia da 
Gemieira, pelo valor total de 57.705,00 €, 10,00€/m2

; do lote L5-8 no Pólo 
Empresarial e Industrial da Gemieira, inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 618, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 
1306, da freguesia da Gemieira, pelo valor total de 53.187,00 €, 
10,00€/m2

; à empresa ORECO S.A.U. - Sucursal em Portugal; 
• Atribuição à Associação Cultural e Recreativa Corneliana - Rusga Típica 

da Correlhã de um subsídio no montante de 407,00 €, destinado à 
realização do XVII Festival Nacional de Folclore; , 

• Atribuição ao Grupo Etno-Folclórico de Refoios do Lima de subsídio no 
montante de 407,00 €, destinado à realização de festival de folclore; 

• Atribuição à Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Calheiros de 
subsídio no montante de 407,00 €, destinado à realização do 23° festival de 
folclore; 
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• Promoção de consulta aos proprietários por edital, relativamente ao pedido 
de alteração ao alvará de loteamento n.O 9/87 - Lote n° 11, sito no Largo 
Lourenço Augusto Pereira Malheiro nO 94 na Freguesia de Arcozelo 
requerido por José Augusto da Silva Alves - Processo de Loteamento N° 
9/87; 

• Aprovação de todas as propostas constantes do Relatório Final, 
adjudicação e aprovação da minuta do contrato da Empreitada de 
"Requalificação do Largo do Pinheiro Manso e Construção de Passeios na 
EN 203 e EN 204 na Seara", à empresa Inovlima - Engenharia e 
Construção, Lda., pelo valor total de 349.959,54 euros; 

• Aprovação de todas as propostas constantes do Relatório Final, 
adjudicação e aprovação da minuta do contrato da Empreitada de 
"Construção do Campo Municipal de Freixo", à empresa Construções 
Refoiense, Lda., pelo valor total de 1.098.760,29 euros; 

• 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 da 
Empreitada de "Requalificação do Campo dos Limianos - Substituição do 
Relvado Sintético"; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 4 
de julho, de aprovação dos erros e omissões aceites bem como da 
retificação do articulado da Empreitada de "Requalificação do Cemitério 
Municipal de Ponte de Lima"; 

• Aprovação da revisão de preços da Empreitada de "Requalificação 
Urbana-Centro Cívico de São Pedro D' Arcos" no valor total de 18 094,89 
euros, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Aprovação da revisão de preços da "Empreitada de "Beneficiação da Rede 
Viária Municipal na Vila de Ponte de Lima-Requalificação das Ruas 
Conde de Bertiandos e Ponte de Crasto" no valor total de 64.447,50, 
acrescido de IV A à taxa legal; 

• 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 da 
Empreitada de "Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Sarl EN306 
Cabaços/Freixo"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Anais de uma comparticipação 
financeira no montante de 8077,22 euros destinada a comparticipar a obra 
de "Beneficiação das Ruas de Fontelo e da Valinha e Travessa de 
Merouços", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia do Bárrio e Cepões de . uma 
comparticipação financeira no montante de 19 250,00 euros, destinada à 
aquisição de um trator e alfaias, mediante celebração de protocolo a 
estabelecer com a Junta de Freguesia; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cabração e Moreira de uma 
comparticipação financeira no montante de 1 228,75 euros, destinada a 
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comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte na Rua do Vale 
Escuro", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fomelos e Queijada de uma 
comparticipação fmanceira no montante de 6735,88 euros, destinada a 
comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua de Outeiro de Vide", a 
transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação 
financeira no montante de 34822,06 euros, destinada a comparticipar a 
obra de "Beneficiação da Rua e Travessa do Aguieiro", a transferir para a 
Freguesia, após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Ribeira de uma comparticipação 
financeira no montante de 16000,00 euros, destinada a comparticipar a 
aquisição de uma carrinha para transporte escolar, mediante celebração de 
protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Feitosa de uma comparticipação 
financeira no montante de 19 377, 86 euros, destinada a comparticipar a 
obra de "Beneficiação da Travessa das Cruzes e parte da Rua das Cruzes", 
a transferir para a Freguesia, à medida da execução da obra; 

• Aprovação da abertura do procedimento por concurso público, das peças 
do procedimento e designação do júri do procedimento para Aquisição de 
Viatura para Recolha de Resíduos Sólidos; 

• Aprovação das alterações ao Mapa de Pessoal para o ano de 2019 -
Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da Proposta de "Adjudicação do empréstimo mediante adesão à 
linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias" Submeter à apreciação e 
aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da Proposta "Indicação dos Suplentes dos Representantes nos 
Conselhos Gerais ~os Agrupamentos de Escolas"; 

• Aprovação das Minutas dos Contratos respeitantes aos Transportes 
Escolares Ano Letivo 2019/2020; 

• Aprovação da listagem relativa à atribuição das subvenções da 2.a Fase de 
Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 2019; 

• Aprovação da renovação das candidaturas apresentadas na 2.a fase de 
Renovação de Candidaturas Centro Com Vida 2019; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 15 
de julho de 2019, de aceitação do cargo de Presidente da Assembleia Geral 
da ADRlL - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima; 

• Aprovação do Pacto Para O Desenvolvimento Local 2030; 
• Aprovação do preço de venda em 10,00 euros da revista "Ponte de Lima 

do Passado ao Presente, Rumo ao Futuro"; 
• Aprovação da abertura do procedimento por concurso público e das peças 

do procedimento relativo à Sala 1 das Antigas Instalações da Cooperativa 
de Estorãos - Arrendamento (para fins não habitacionais) de um Espaço 
localizado nas antigas instalações da Cooperativa de Estorãos; 
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• Aprovação do Regulamento de Utilização do Pavilhão de Feiras e 
Exposições - EXPOLIMA - Submeter à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal; 

• Alteração da responsável pelo Fundo de Maneio da CPCJ 2019, passando 
a responsável a ser a atual Presidente da CPCJ, a Senhora Professora 
Anabela Leal Ferreira da Costa; 

• Autorização para utilização do terrado do Centro histórico, com isenção de 
taxas, pela Associação Concelhia das Feiras Novas, no período 
compreendido entre as 20:00 horas do dia 02 de setembro e as 00:00 horas 
do dia 15 de setembro; 

• Autorização para utilização do terrado e do restaurante panorâmico da 
Expolima, a título gratuito, com isenção de taxas, pela Associação 
Concelhia das Feiras Novas, no período compreendido entre as 20:00 
horas do dia 02 de setembro e as 00:00 horas do dia 15 de setembro; 

• Autorização para utilização do terrado adjacente ao Largo de S. João e a 
utilização do Pavilhão de Feiras e Exposições, com isenção de taxas, pela 
Associação Concelhia das Feiras Novas, no período compreendido entre as 
20:00 horas do dia 02 de setembro e as 00:00 horas do dia 15 de setembro, 
com recomendação à Comissão de F estas do cuidado acrescido de não 
deposição de gorduras atendendo às características do pavimento; 

• Autorização à Associação Concelhia das Feiras Novas a explorar os 
Parques de Estacionamento do Náutico, do Amado, da Quinta de 
Antepaço, Parque da Guia Norte e Sul, Parque Junto aos Limianos, Parque 
Expolima entre as 14:00 horas do dia 06 de setembro e as 00:00 horas do 
dia 09 de setembro, e o Parque junto à ET AR para caravanas, do dia 31 de 
agosto até ao dia 15 de setembro; 

• Emissão de parecer favorável à Confraria do Senhor Do Socorro relativo 
ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização -
P _ARB_042838; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 15 
de julho de 2019, de autorização de cedência da Igreja dos Terceiros para a 
realização da 3a Ação de Sensibilização e Capacitação de Gestores e 
Proprietários de Jardins Históricos; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 15 
de julho de 2019, de entrada a título gratuito no Festival Internacional de 
Jardins e Museu do Brinquedo no dia 17 de julho à Casa do Povo de 
Freixo; 

• Cedência do Auditório Municipal para os dias 11 e 12 de outubro ao 
CLAIU Ab de Ponte de Lima; 

• Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal ao Senhor Alberto ,Serra 
para o dia 18 de outubro pelas 21 :30 horas; 

• Cedência do Auditório Rio Lima ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Ponte de Lima para os dias 18 a 21 de 
dezembro; 
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• Atribuição ao Grupo das Espadeladeiras de Rebordões Souto de um 
subsídio no montante de 407,00 euros, destinado à realização do 27° 
Festival de Folclore; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de um subsídio no montante 
de 407,00 euros destinado à realização da "Tarde de Folclore-Correlhã 
2019"; 

• Atribuição ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento N° 809 -
Rebordões Santa Maria de um subsídio no montante de 407,00 euros 
destinado à realização de atividades de verão; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de 
Poiares de um subsídio no montante de 407,00 euros destinado à 
realização de Festival de Folclore; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe de um 
subsídio no montante de 407,00 euros destinado à realização do XXXII 
Festival de Folclore; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico de Santa Marinha de Anais de um 
subsídio no montante de 300,00€ destinado a custear despesas com a 
edição de CD ' S, contra a entrega de 30 exemplares do referido CD; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 4/12, lote n° 
8, sito na Rua do Garrano, na freguesia de Arca e Ponte de Lima, 
requerido por Teresa da Assunção Martins Gomes Rocha e Cristiano de 
Almeida Rocha - Processo de Loteamento N° 1/12; 

• Aprovação da submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 
74/96, Lote nO 10, sito na Rua das Mimosas, freguesia de Fomelos e 
Queijada, apresentado por Flávia da Rocha Sousa e Vasco António 
Barbosa da Costa, a discussão pública conforme o disposto no nO 2 do art. ° 
22° do RJUE - Processo de Loteamento N° 29/95; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 02/1 O, lotes 
nOs 9, 10 e 11 sitos na Travessa da Baldrufa e Rua Conde de Aurora, na 
freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por Rio Sul -
Empreendimentos Imobiliários, Lda. - Processo de Loteamento N° 4/1 O; 

• Propor à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 
Municipal da ampliação do empreendimento turístico, relativa ao processo 
diverso n.O 320/19, requerida por Olinduna - Empreendimentos Turísticos, 
considerando a informação técnica prestada; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento do processo de 
loteamento nO 5 do Pólo Industrial da Gemieira, lotes nOs 7 e 8 sitos na Rua 
da Barreira e Travessa da Barreira, requerido Oreco, S.A.U. Sucursal em 
Portugal - Processo de Loteamento N° 5 do Pólo Industrial da Gemieira; 

• Aprovação das propostas constantes do Relatório Final, Adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato da 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", à empresa Martins & Filhos, 
S.A., pelo valor total de 618.267,46 euros mais IV A à taxa legal em vigor; 
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• Aprovação dos trabalhos complementares resultantes de erros e omissões e 
ajustamentos ao projeto da Empreitada de "Construção do Centro Cívico 
da Correlhã - Área Envolvente ao Cemitério", no valor total de 7.354,22 
euros, para efeitos de adjudicação e contratação; 

• 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 90 dias e designação do júri do procedimento 
referente à Empreitada de "Alargamento da atual Rede de Esgotos e Rede 
de Águas ao Concelho de Ponte de Lima - Freguesia de Arca e Ponte de 
Lima - Rua do Escudeiro e Travessa do Escudeiro"; 

• 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 120 dias e designação do júri do procedimento 
referente à Empreitada de "Valorização do Caminho do Arquinho -
Caminho de Santiago"; 

• Aprovação da decisão de contratar, da abertura do procedimento por ajuste 
direto, convidar a empresa "Montest, Lda." para a realização dos trabalhos, 
das peças do procedimento, do prazo de execução de 30 dias e e 
designação do gestor do contrato para a obra de Correção Estrutural da 
Cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo da Graciosa - Trabalhos 
Estruturais; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal a 14 de agosto, de autorização de visita ao Museu do 
Brinquedo, Museu Militar, Museu do Vinho Verde e Festival Internacional 
de Jardins '*a Junta de Freguesia de Arcozelo; 

• Aprovação da proposta de "Atribuição de apoios sob a forma de subsídios 
às associações e instituições congéneres de carácter cultural, desportivo, 
recreativo, de lazer e social destinados a comparticipar as deslocações ao 
estrangeiro"; . 

• Aprovação da 14a Adenda ao Protocolo entre o Município de Ponte de 
Lima e os gestores dos Refeitórios das Escolas do Concelho de Ponte de 
Lima; 

• Conhecimento da Informação da qual consta os compromissos plurianuais 
assumidos ao abrigo da autorização prévia no âmbito da Lei dos 
Compromissos, aprovada pela Assembleia Municipal a 22 de dezembro de 
2018 - Remeter à Assembleia Municipal para conhecimento; 

• Aprovação da proposta de Alteração de Trânsito durante o período das 
Feiras Novas com início às 14:00h do dia 6 de setembro, até às 08hOOm do 
dia 10 de setembro de 2019; 

• Autorização da cedência à Associação Ilumiano do Auditório Municipal 
para o dia 28 de setembro, entre as 16:30 e as 20:00 horas; 

• Aquisição de 30 exemplares da obra "Memórias de Pomarchão", da 
autoria de Isabel Correia Pinto, pelo preço unitário de 13,00 euros 
mediante proposta da Comissão Editorial; 
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• Emissão de parecer favorável quanto à proposta de Regulamento de 
Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos em Alta da Resulima; 

• Aprovação das peças preparatórias, do caderno de encargos relativas ao 
procedimento do Concurso Público de Aquisição de Serviços de Controlo 
de Espécies Exóticas Invasoras Aquáticas; 

• Aprovação do pedido de alteração ao alvará de loteamento n° 3/05, lotes 
nOs 28 e 32, na Rua de Cabo Verde e Avenida do Brasil nO 226, na 
freguesia da Feitosa, requerido por Manuel Dantas de Amorim - Processo 
de Loteamento N° 2/2002; 

• Aprovação das propostas constantes do Relatório Final, adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato da empreitada de "Construção de 
Balneários no Campo Municipal da Correlhã", à empresa Agostinho 
Malheiro Coelho, Ld.a, pelo valor total de 246.127,70 euros, mais IV A à 
taxa legal; 

• Aprovação das propostas constantes do Relatório Final, adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato da empreitada de "Requalificação do 
Cemitério Municipal de Ponte de Lima", à empresa Pedrivalões, Ld.a, pelo 
valor de 354.440,00 euros, mais IV A à taxa legal; 

• 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 12 meses e designação do júri do procedimento da 
Empreitada de "Requalificação da Envolvente da Habitação Social do 
Bairro da Escola Técnica"; 

• Autorização à Junta de Freguesia da Correlhã do adiantamento da 3a 

tranche do ano 2019, com exceção da verba relativa à limpeza da rede 
viária; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte de 
uma comparticipação financeira no montante de 14.123,97 euros, 
destinada a comparticipar a obra de pavimentação e construção de muro de 
suporte na "Rua de Casal de Pedro", a transferir para a Freguesia, após a 
conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma 
comparticipação financeira no montante de 14.932,75 euros, destinada a 
comparticipar as obras de pavimentação da "Travessa do Meiroal, parte da 
Rua das Fontes e parte da Rua do Carençal", a transferir para a Freguesia, 
após a conclusão da obra; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Refoios do Lima de uma 
comparticipação financeira no montante de 1.113,00, destinada a 
comparticipar a obra de "Reconstrução de novo trecho do muro de suporte 
na Rua da Capela da Senhora da Lapa", a transferir para a Freguesia, após 
a conclusão da obra; . 

• Aprovação da Proposta de Não Transferência de Competência para as 
Freguesias ao abrigo do n° 3 do artigo 2° do decreto-lei 57/2019 de 30 de 
abril e posterior declaração de retificação nO 21/2019 de 16 de maio e 
propor que a Assembleia Municipal delibere não transferir as seguintes 

Tel258 900 400· Fax 258 900 410· Praca da ReDública· 4990-062 Ponte ri", lima· o",rRI(@c:m-nnnt-"rl"limA nt-.. wwwr: 



MUNICíPIO ~~ PoNTEE)~ 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

competências do Município para as freguesias: e) A realização de 
pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 
primeiro ciclo do ensino básico; g) A utilização e ocupação da via pública; 
h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, 
quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços 
comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público 
contíguo à fachada do mesmo; i) A autorização da atividade de exploração 
de máquinas de diversão; j) A autorização da colocação de recintos 
improvisados; k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, 
desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição; 1) A 
autorização da realização de acampamentos ocasionais; m) A autorização 
da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos 
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização 
ou receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas; -
Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da proposta "Liquidação V ALIMAR", nos seguintes moldes: 
que os ativos acima referidos sejam cedidos sem qualquer encargo, à 
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho); o 
Município de Ponte de Lima na qualidade de associado da CIM Alto 
Minho acorda que os valores em Depósitos à ordem da V ALIMAR sejam 
imediatamente distribuídos, de forma proporcional pelos Municípios 
associados da Valimar (sendo o valor do Município de Ponte de Lima 65 
529,81 f) , devendo a liquidação do valor remanescente, sendo o valor do 
Município de Ponte de Lima de 32 862,17 €, ocorrer até ao final de março 
de 2020." 

• Aprovação da Proposta relativa aos Benefícios Fiscais 2020; - Submeter à 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da Adenda ao Protocolo Condições de Contratação e 
Funcionamento das Equipas de Intervenção, celebrado em 2012; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 
Ponte de Lima e o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência 
Doméstica (CA VVD); 

• aquisição de 30 exemplares da obra "Nutristórias", da autoria de Catarina 
Malheiro, pelo preço unitário de 12,00 euros, mediante proposta da 
Comissão Editorial; 

• Autorização à Academia de Futebol de Ponte de Lima para a realização de 
obras no Poli desportivo da Correlhã, considerando o previsto na cláusula 
sétima do Protocolo de Cedência do Polidesportivo da Correlhã celebrado 
com a Academia de Futebol de Ponte de Lima, devendo obter o prévio 
licenciamento municipal; 

• Autorização da cedência à Eurorregion Galicia-Norte de Portugal do 
Auditório Municipal, do espaço Clara Penha/Casa dos Sabores e a visita ao 
Festival de Jardins, no dia 17 de outubro de 2019; 

• Autorização da cedência ' ao Ponte de Lima Minha Terra - PLMT do 
Auditório Municipal no dia 26 de outubro de 2019; 
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• Autorização da cedência ao Serviço de Finanças de Ponte de Lima do 
Auditório Municipal, no dia 26 de setembro de 2019; 

• Aprovação da Proposta de Modificação aos Documentos Previsionais de 
2019 - 2a Revisão Orçamental; - Submeter à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal; 

• Aprovação da minuta do contrato de financiamento reembolsável; -
Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da proposta de aditamento de artigo e promoção da consulta 
pública nos termos do disposto no artigo 10 IOdo Código do Procedimento 
Administrativa do Regulamento de Edificações do Concelho de Ponte de 
Lima; 

• Autorização do arrendamento do Parque de Pesca de Rendufe por ajuste 
direto, à Senhora Elisabete Conceição Amorim Dantas, pelo valor base de 
150,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor; 

• Atribuição de subsídio à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Ponte de Lima no montante de 130.000,00 euros, destinado 
à aquisição de uma ambulância de socorro-contentor, mediante celebração 
de protocolo a estabelecer com a Associação; 

• Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa Comeliana -
Rusga Típica da Correlhã no montante de 750,00 euros, destinado a 
custear despesas com a deslocação à Croácia; 

• Atribuição de subsídio destinado à Associação do Grupo Etnográfico 
Infantil e Juvenil da Casa do Povo de Freixo no montante de 250,00 euros, 
destinado a custear despesas com a deslocação a Vigo; 

• Atribuição de subsídio destinado ao Grupo Cultural e Recreativo de 
Danças e Cantares de Ponte de Lima no montante de 250,00 euros, 
destinado a custear despesas com a deslocação à Espanha; 

• Atribuição de sub~ídio à Associação do Grupo Folclórico de Santa Marta 
de Serdedelo no montante de 407,00 euros, destinado a custear despesas 
com a realização de festival de folclore; 

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

• Participação na Abertura Oficial da XI F eira da Caça, Pesca e Lazer; 
• Participação na Cerimónia de Inauguração da Exposição "A minha Casa é 

a Tua Casa Imagens do Doméstico e do Urbano na Coleção de Serralves", 
no Palacete Villa Moraes; 

• Reunião com Águas de Portugal; 
• Participação na Abertura da Exposição Art'in Lima 2019 - sob o Signo de 

Baco; 
• Participação na Abertura Oficial da XIII Feira do Cavalo de Ponte de 

Lima; 
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• Participação na Cerimónia de Inauguração do Centro Cívico de Beiral do 
Lima; 

• Reunião com Administrador da Resulírna; 
• Participação na Sessão de esclarecimento sobre o Concurso para a 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio, na CCDRNorte, 
com a participação do Senhor Secretário de Estado da Energia e dos 
Senhores Secretários de Estado das Autarquias Locais e da Valorização do 
Interior, e representantes da Direção Geral de Energia e Geologia e do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia; 

• Participação na Cerimónia de Inauguração do Centro Cívico de Calheiros; 
• Participação na Inauguração da XXIV Feira do Livro de Ponte de Lima; 
• Participação na Cerimónia de Assinatura do Contrato de Gestão Águas do 

Alto Minho; 
• Assinatura dos Protocolos com os Grupos de Teatro; 
• Participação na Sessão de Abertura da XIII Feira dos Petiscos; 
• Participação na Cerimónia de Abertura do Campeonato da Europa de 

Horseball; 
• Participação na Abertura Oficial do "lI Loureiro de Ponte de Lima 

ConVida"; 
• Participação na Cerimónia Solene do Dia de Fontão; 
• Participação na Cerimónia Solene do Dia da Seara; 
• Recepção nos Paços do Conselho da Delegação da Comissão de 

Geminação da Vila Francesa de Les Martres de Veyre; 
• Participação no Programa "Alô Portugal", da SIC sobre a temática 

"FEIRAS NOVAS"; 
• Participação na Cerimónia de Lançamento do Maior Barco de Água Arriba 

do Rio Lima; 
• Participação em todos os atos oficiais das Feiras Novas; 
• Participação nas Comemorações das "Bodas de Ouro" do Padre Manuel 

Palma; 
• Acompanhamento da Visita do Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Catarina, Cabo Verde a Ponte de Lima; 
• Participação na Assembleia Geral extraordinária da ADAM - Águas do 

Alto Minho, S.A.; 
• Participação na reunião com Turismo de Portugal; 
• 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 várias apresentações de Livros realizadas na Biblioteca 

Municipal; 
• 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; 
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• Participação nas Reuniões do Conselho Intermunicipal da CIM Alto 
Minho; 

• Participação na Reunião da Assembleia Intermunicipal 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 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, 20 de setembro de 2019 

o Presidente da Câmara 

Victor Mendes (Eng.O) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410 . Praça da República· 4990-062 Ponte de Lima· geral@cm-pontedelima.pt.www.cm-pontedelima.pt 



~ MUNICíPIO PoNTE E) ~ 

J 

, 

TERRA RICA DA HUMANIDADE 

J 

, 
INDICADORES RELATIVOS À SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA - 20 DE SETEMBRO DE 2019 
) 

, 

I 
DESIGNAÇÃO 

II 
VALOR 

I (Euros) 

" 

I Empreiteiros 
11 I 

, - 669220,62 .-

J 

Saldos devedores Fornecedores de bens e serviços 
I 

1 989 878,651 
" 

J 

, -, 
Encargos com empréstimos 61 492,98 
bancários 

J 

I 

" 

II Disponibilidades • 
II 

_; 639 454,881 

J 

J 

J 

, 
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