
MUNiCíPIO PONTE El UMA 

INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO 
PERÍODO DE 30.01.2015 A 16.04.2015 

No período compreendido entre o dia 30 de Janeiro de 20 15 e o dia 16 de Abril de 2015 
destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Correlhã de uma comparticipação 
financeira no valor de 9.900,63 euros destinada à obra de "Águas Pluviais da 
EB 2.3 e Parque Desportivo para a Regueira do Corgo"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal de uma 
comparticipação financeira no montante de 20.564,00 euros destinada à obra 
de "Construção de Parque de Estacionamento de Apoio ao Cemitério"; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Fontão dos edifícios das Escolas Primárias 
mediante protocolo a estabelecer com a junta de freguesia, por um ano, 
renovável automaticamente por sucessivos períodos de um ano; 

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

• Autorização à Junta de Freguesia da Ribeira do adiantamento das verbas do 
contrato de execução e do apoio financeiro relativo ao ano de 20 15 , com 
exceção da vcrba que respeita à limpeza da rede viária; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Serdedelo do ediflcio do jardim-de
infância, com exceção da sala cedida ao Clube Náutico, mediante celebração 
de protocolo a estabelecer com a junta de freguesia, por um ano, renovável 
automaticamente por sucessivos perlodos de um ano; 

• Aditamento ao protocolo estabelecido com a Junta de Freguesia de 
Bertiandos referente à cedência de ediflcio composto por edi 6cio da escola, 
cantina e logradouro (área delimitada pela vedação); 

• Emissão de parecer favoráve l à abertura de procedimento e adjudicação para 
a Aquisição de Serviços de Reparação de Bomba na Estação Elevatória de 
Bertiandos pelo valor de 320,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adj udicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Execução e Montagem 
de Estrutura em Ferro para a EB 2,3 de Arcozelo pelo valor de 2.900,00 
euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços de Website para o Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde pelo valor base de 23.500,00 euros, acrescido de 
rVA; 

• Aprovação de descontos na aquisição de bilhetes de visitas a equipamentos 
municipais; 
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• Aprovação do Acordo de Parceria em Contexto de Trabalho entre o 
Município de Ponte de Lima e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo -
Escola Superior Agrária para: 

o Curso Técnico Superior Profissional em Riscos e Proteção Civil; 
o Gestão da Animação Turística em Espaço Rural; 
o Curso de Especialização Tecnológica Gestão da Qualidaele e 

Sistemas Ambientais; 
• Aprovação do Protocolo de Cedência das Salas "A" E "B" da EBI de Ponte 

de Lima entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo Cultmal Recreativo 
de Danças e Cantares de Ponte de Lima; 

• Aprovação Do Protocolo de Parceria entre o Município de Ponte de Lima e a 
Adri l - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima - DLBC 
Rural - Vale do Lima; 

• Fixação do preço dos bilhetes referentes a espetáculos a efectuar no Teatro 
Diogo Bernardes durante os meses de fevereiro e março/2015; 

• Aprovação do aditamento ao Protocolo com a MOVIJOVEM - Mobilidade 
Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada; 

• Apoio ao 840 Rally Internacional da F.l.C.C. Portugal 2016 - Fédération 
Internationale de Camping, Caravanning Et Autocaravaning A.l.S.B.L.; 

• Cedência, a título gratuito, do Teatro Diogo Bernardes e do Auditório Rio 
Lima ao INATEL - Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos 
Livres dos Trabalhadores - Ecos da Tradição para o Encontro Nacional de 
Tocadores de Concertina e Cantadores ao Desafio - 9 e 10 de maio de 2015; 

• Cedência à EPRALIMA - Ensino Profissional do Auditório Rio Lima para o 
dia I I de fevereiro; 

• Cedência, a título grantito, da Expolima ao CLDS+ Ponte para a Inclusão 
para o dia 16 de fevereiro a partir das 10:00 horas; 

• Cedência a André Mimoso da Torre da Cadeia Velha para os dias 5 a 21 de 
fevereiro, para a realização de uma exposição; 

• Autorização à EDL - Escola Desportiva Limiana da isenção de pagamento 
elas taxas de utilização das piscinas municipais da equipa de pré-competição 
de natação 2014-2015; 

• . Cedência ao Rotary Club de Ponte de Lima elo Auditório Rio Lima para o 
dia 12 de fevereiro, a partir das 19:00 horas; 

• Ratificação do despacho proferielo pelo Sr. Presidente da Câmara a J 9 de 
janeiro de aprovação ela minuta do contrato para Aquisição de Serviços de 
Fornecimento ele Gás a Granel para o Centro Educativo da Ribeira, Feitosa, 
Lagoas e Piscinas de Freixo; 

• Cedência ao Clube Náutico ele Ponte ele Lima do Auditório Rio Lima para o 
dia 07 de fevereiro, no período compreendido entre as J 8:00 e as 20:00 
horas, para a real ização da gala; 

• Autorização para o Encerramento de Contas Bancárias; 
• Aprovação da acnlalização das rendas técnicas e rendas apoiadas para o no 

de 2015; 
• Aprovação da prorrogação para 2015 do Concurso Público N° APR04/20 13-

P Generali Companhia de Seguros, SPA; 

Td 2SB 900 400 . Fox 2SS 900 410 . F'n=lç.õ do Ft:CpUbI~ . 4990-052 Por, te de UI"I"'I6 . gerel@Cm·pontedelima.pt ·www.Çm"ponlima.pt 



MUNicíPIO PONTE El UMA 

• Emissão de parecer favorável à aberhlra de procedimento por ajuste direto, 
aprovação do caderno de encargos e convite para Prestação de Serviços de 
"Construção dos Novos Paços do Concelho - Elaboração do Projeto de 
Especialidades de Telecomunicações, Segurança, Eletricidade, Ventilação e 
Climatização pelo valor de 69.800,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, 
aprovação do caderno de encargos e convite para Prestação de Serviços de 
"Construção dos Novos Paços do Concelho - Elaboração do Projeto de 
Especialidades de Engenharia Civil", pelo valor de 60.000,00 euros, 
acrescido de I V A; 

• Atribuição ao Grupo Cultural e Recreativo Danças e Cantares de Ponte de 
Lima de um subsídio no valor de 300,00 euros, contra a entrega de 30 
DVD'S, para a realização de um filme em DVD; 

• Atribuição à ALTICEPÕES - Associação Lazer e Terceira Idade de um 
subsídio no valor de 20.000,00 euros para a aquisição de uma viatura de 
nove lugares para transporte de utentes; 

• Atribuição ao Clube Náutico de Ponte de Lima de um subsidio no valor de 
7.500, 00 euros destinados à aquisição de uma embarcação, mediante 
apresentação de documento comprovativo da despesa e da celebração de 
protocolo; 

• Aprovação da minuta do contrato da Empreitada de "Parque da Vila -
Parque Urbano de Ponte de Lima"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Beiral do Lima do adiantamento das 
verbas do contrato de execução e do apoio financeiro relativo ao ano de 
2015, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Calvelo de tuna comparticipação 
financeira no montante de 15.626,52 euros destinada à obra de 
"Pavimentação de alargamento das Ruas de Cadem, Poça, Capela de S. 
Sebastião, Merece, Vilela, Carvalhal e Calçada"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Ribeira de uma comparticipação 
financeira no montante de 6.355 ,23 euros destinada à obra de "Reconstrução 
do muro no Caminho da Fonte do Boi"; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Reparação e colocação de duas Eletrobombas 
Submersíveis e Arrancadores, instaladas na Captação de Água de Ardegão 
pelo valor de 16 170,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição de Serviços de Saneamento pelo valor 
de 1.960,00 euros; 

• Emissão de parecer favorável à aberhlra do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição de Serviços de Espetáculo da Fadista 
"Mísia" no Teatro Diogo Bernardes, pelo valor de 4.000,00 euros, acrescido 
de lVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de proceclimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços para Controlo da Qualidade da Água e 
Assistência Técnica das Piscinas Municipais pelo valor base de 6.210,00 
euros, acrescido de IV A; 
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• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Outdoors e Mupies para Diversos Espetáculos pelo 
valor de 2.120,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Aquisição de Serviços de Limpeza e Desmatação de Terrenos e Estradas 
Municipais pelo valor de 10.778,80, acrescido de IV A; 

• Aprovação do Concurso de Poesia - Temática: Rio Lima; 
• Aprovação das Normas de Funcionamento do Projeto Bibliocafé; 
• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Escola 

Superior de Gestão/Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Curso de 
Gestão de Ati vidades Turísticas; 

• Aprovação da Parceria para a Formação em Contexto de Trabalho entre o 
Município de Ponte de Lima e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo -
Escola Superior Agrária - Curso de Especialização Tecnológica - Gestão da 
Qualidade e Sistemas Ambientais; 

• Aprovação da Proposta de Venda de Bilhetes no âmbito do Programa da 
"Festa da Gente Miúda" - Espetáculo "Cinderela"; 

• Cedência ao CLA/UAB de Ponte de Lima do Auditório da Biblioteca 
Municipal para o dia 16 de maio, pelas 10:30 horas, para a realização da 
conferência "Redes Sociais em Educação para a Saúde"; 

• Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para Lançamento do Livro 
"Pessoas e Pessoas" do Dr. José Manuel Rodrigues de Araitio no dia 14 de 
março, pelas J 0:30 horas; 

• Cedência do Auditório Rio Lima ao Agrupamento De Escolas De António 
Feijó para a realização da fase regional do concurso "La Chanson Sur 
Scene"; 

• Autorização do paganlento ao AE de Freixo da utilização do Pavilhão da 
Escola Básica de Freixo, respeitante aos anos de 2012, 2013 e 2014, no 
montante global de 6.447,50 euros; 

• Autorização ao Centro Paroquial e Social de Rebordões Santa Maria para 
reutilizar as instalações do jardim-de-infância para a instalação de uma 
lavandaria para apoio domiciliário; 

• Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste 
direto para Aquisição de Serviços de Execução Gráfica de 520 exemplares 
da Obra "Rio Lima: Memórias de um Rio Mítico", pelo valor de 22.235,00 
euros, acrescido de IV A; 

• Atribuição ao Basket Club Limiense de wn subsídio valor de 20.000,00 
euros, destinado à aquisição de uma viatura ligeira de nove lugares, mediante 
celebração de protocolo; 

• Atribuição ao Batotas Ponte de Lima Clube de Desportos Radicais de um 
subsídio extraordinário no valor de 1.629,00 euros, para a realização do 
evento "IV Resistência Limiana"; 

• Aprovação dos Trabalhos a Menos Referentes à Empreitada de "Quattéis de 
Santa Justa - Centro de Interpretação e Vivência Ativa da Natureza -
Reabilitação dos Quartéis de S" Justa"; 
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• Aprovação do programa de procedimento, do caderno de encargos, da 
abeltura do procedimento por concw'so público e o prazo para a execução da 
Empreitada de "Reconstrução de Açude no Rio Lima"; 

• Atri buição à J unta de Freguesia de S. Pedro d ' Arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 18.557,42 euros destinada a 
compalticipar a obra de "Pavimentação de parte da Rua de Paredes e 
Travessas da Pregosa e Fréguda"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação 
financeira no montante de 2.878,96 euros destinada a compaIiicipar a obra 
de "Melhoramentos na Rua da Pena da Foz"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Poiares de uma comparticipação 
financeira no montante de 6.971 ,09 euros, destinada a comparticipar a obra 
de "Execução de muros de supoIie nas Ruas do Giestal, Lage e Pedregal"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Feitosa de uma comparticipação 
financeira no montante de 23.506,56 euros destinada à obra de 
"Pavimentação da Rua de Colinho"; 

• Aprovação da Proposta de permuta relativa aos telTenos do futuro "Pólo 
Industrial do Granito", da freguesia de Arcozelo com o Município de Ponte 
de Lima; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Qutdoors e Mupies 
para diversos espetáculos, pelo valor de 4.686,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer tàvorável à adjudicação e celebração do contrato de 
Aquisição de Serviços de Execução Gráfica de 520 exemplares da obra "Rio 
Lima: Memórias de um Rio Mítico", pelo valor de 22.235,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Adjudicação do Concurso Público de "Arrendamento Rural" à firma 
"BERRYLIMA, Lda.", pelo valor de 500,00 euros de renda anual; 

• Aprovação do Pro~,'rama Oficinas 2015 - Serviço Área Protegida; 
• Fixação do Preço de Venda nas Livrarias e Serviços Municipais do Livro 

"Rio Lima: Memórias de Um Rio Mítico"; 
• Fixação do Preço dos Bilhetes referentes a Espetáculos a efectuar no Teatro 

Diogo Bernardes durante o mês de Março/20IS ; 
• Aprovação do Protocolo de Cooperação Científico e Pedagógico entre o 

Município de Ponte de Lima e a Coopetape-Cooperativa de Ensino, CRL; 
• Retificação da deliberação de Câmara de 19 de janeiro de 20 I 5, de alteração 

da designação do comprador para José Manuel Araújo da Silva - Auto 
Reparadora, Unipessoal, Lda; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório Rio Lima, 
para o dia 05 de março, entre as 10:00 e as 17:00 horas; 

• Cedência à SPESTUNA - Tuna Feminina da UFP de Ponte de Lima do 
Auditório Rio Lima para o dia IOde abril, pelas 2 \:00 horas; 

• Cedência a ADE1XA - Associação da Dança do Eixo Ibero Atlântico do 
Teatro Diogo Bernardes para o dia 24 de maio, a partir das 15:00 horas; 

• Cedência ao Centro Educativo das Lagoas da Expolima e do Auditório Rio 
L ima para o dia 20 de junho; 
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• Cedência ao CLDS+ "Ponte para a inclusão" a título gratuito do albergue, da 
cozinha e de uma sala da Quinta de Pentieiros, para os dias de 6, 7 e 8 de 
março, bem como o Auditório Rio Lima para o dia II de março, a partir das 
14:00 horas; 

• Cedência ao Clube Aventura Rota do Granito Restaurante da Expolima, para 
o dia 07 de Março, mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de 
IVA; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 20 de 
fevereiro de autorização de cedência do Auditório do Rio Lima e Restaurante 
da Expolima, no dia 27 de fevereiro à Comissão Polftica Concelhia do 
CDS/PP, mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A; 

• Renovação da autorização à UTS Viagens e Serviços, S.A. para circulação e 
parqueamento de comboio turístico condicionado à efetiva utilização do 
comboio, mediante o pagamento da taxa anual no valor de 2.403,87 euros, 
com exceção dos dias de feiJ'a e dos períodos em que existam atividades 
mUnIcIpaIs; 

• Aprovação do Plano Anual de Feiras do Município de Ponte de Lima - 2015; 
• Autorização à Escola Secwldària de Ponte de Lima para a realização de um 

evento no Teatro Diogo Bernardes, no dia 12 de Março; 
• Cedência ao Movimento 51 do Auditório Municipal para o dia 14 de março, 

pelas 21 :00 horas; 
• Fixação do Preço de Venda de Sabonetes da Área Protegida de Bertiandos; 
• Atribuição à Rusga Típica da Correlhã de um subsídio no valor de 750,00 

euros destinado à realização do "XVI Internacional Folklore Festival" entre 
os dias 22 e 29 de Março; 

• Atribuição à Associação Concelhia Feiras Novas de um subsídio no 
montante de 295.000,00 euros, sendo que 50.000,00 euros se destinam à 
realização da Feira do Cavalo e 245 .000,00 euros se destinam à realização 
das Feiras Novas 2015; 

• Atribuição à Escola Profissional de Ponte de Lima de comparticipação no 
valor de 7.995,00 euros, destinada a custear despesas com a realização da 
"Feira de Espaços Verdes" de 2015; 

• Atribuição de um subsídio à FPAK - Federação Portl1guesa de 
Automobilismo e Karting no montante de 824,00 euros, destinado a apoiar a 
inscrição no Campeonato Nacional dc Karting do piloto limiano Mariano 
Pires; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Outdoors e Lonas para 
Diversos Espetáculos, pelo valor de 1.431 ,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Aquisição de Serviços de Website para o Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde, pelo valor de 23.032,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Aquisição de Serviços de Aluguer, Montagem de Tenda c Estrado para 
Diversos Espetáculos, pelo valor de 4.700,00 euros, acrescido de IVA; 
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• Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste 
direto para Aquisição de Cartografia, pelo valor de 69.500,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Aprovação do Protocolo de Cedência do Polidesportivo da Correi hã entre o 
Município de Ponte de Lima e a Academia de Futebol de Ponte de Lima; 

• Cedência ao Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados -
Delegação de Ponte de Lima do Auditório da Biblioteca Municipal, para o 
dia 20 de Março, entre as 18:00 e as 20:00 horas . 

• Cedência aos Pequenos Atores do Lima do Teatro Diogo Bernardes para o 
dia 12 de abril, pelas 15 :30 horas e para o dia II de Abril entre as 17:30 e as 
19:30 horas; 

• Cedência à Escola Secundária de Ponte de Lima do Auditório Municipal 
para o dia 20 de Março, entre das 10:00 e as 12:00 horas; 

• Cedência ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de 
Lima do Audi tório Rio Lima para o dia 26 de Abril a partir das 15:30 horas; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório Rio Lima 
para o dia 18 de Março, entre das 09:00 e as 10:30 horas; 

• Cedência à Associação Cultural e Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais 
de Santa Comba de palco para o dia 29 de Março; 

• Aquisição à Sr." Mm·ia do Cm1TIO de Calbeiros e Menezes Salgado, na 
qualidade de comproprietária e cabeça de casal da herança de Maria José 
Guimarães de Calheiros e Menezes de uma parcela de telTeno com a área de 
12.000 m2, pelo valor total de 120.000,00 €, sita no lugar de Navais, 
freguesia de S. Martinho da Gandra; 

• Autorização ao Sr. Francisco António Gomes do Vale para a circulação do 
Coche de Cavalos, com o seguinte trajeto Passeio, Largo de Crunões, Ponte 
Medieval , Santo António e Festival de Jardins, e pequenos passeios de 
charrete para crianças na Alruneda de S. João, devendo acautelar as questões 
da higienização e recolha dos dejetos dos animais; 

• Aprovação da alteração à tabela dos valores de inscrição do Congresso 
Internacional do IFPRA (The International Federation of Parks and 
Recreation Administration); 

• Aprovação do Concurso da Biodi versidade; 
• Aprovação do Regulamento e Tabela de Taxas do Município dc Ponte de 

Lima; 
• Cedência à Escola E.B. 2,3 da Correi hã do Auditório Rio Lima para o dia 3 e 

17 de Maio; 
• Emissão de parecer favorável à abeltura do procedimento, adjudicação e 

celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Aluguer, Montagem e 
Desmontagem de Equipamento de Som e Luz pm·a Diversos Espetáculos, 
pelo valor de 2.100,00 euros, acrescido de lVA; 

• Aprovação das Normas de Funcionamento - Feira de Espaços Verdes; 
• Aprovação do Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e 

Propaganda do Município de Ponte de Lima; 
• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, 

aprovação do convite e caderno de encargos e designação do júri para 
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Prestação de Serviços Externos de Medicina Ocupacional, pelo valor base de 
40.800,00 euros, acrescido de IV A; 

• Atribuição ao Centro Paroquial e Social de Calheiros de um subsidio no 
montante de 20.000,00 euros, destinado à aquisição de uma viatura de nove 
lugares; 

• Atribuição à Associação Hlunanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de 
Lima de LUn subsidio anual no valor de 60.000,00 euros; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Arcozelo de uma comparticipação 
financeira no montante de 2.819,60 euros destinada à obra de "Reposição de 
muro de suporte e respetiva pavimentação no Caminho das Paixãezinhas"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Calheiros de U1na comparticipação 
financeira no montante de 10.610,67 euros destinada à obra de "Arranjos 
exteriores da sede da jLUlta de freguesia"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte de 
uma comparticipação tinanceira no montante de 14.852,99 euros, destinada à 
obra de "Benetkiação e pavimentação do Caminho do Tujal"; 

• Aprovação do Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras 
Finas - Submeter à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Aquisição de Serviços para Controlo da Qualidade da Água e Assistência 
Técnica das Piscinas Municipais, pelo valor de 6.210,00 euros, acrescido de 
IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Aluguer de Equipamento de Som para Diversos 
Espetáculos, pelo valor de 1.300,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Aluguer de Estrado para Espetáculo, pelo valor de 
400,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Outdoors, MlIpies, Rol-Ups e Vinis para Diversos 
EspetáclIlos, pelo valor de 2.306,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviço de Interpretação Simultânea e Equipamentos 
Audiovisuais para o Congresso Mundial Parques e Jardins Inteligentes 2015, 
pelo preço base de 13.414,63 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Prestação de Serviços de Impermeabilização da Cobertura de Espaços de 
Comércio e Serviços do Município, pelo valor de 8.089,25 euros, acrescido 
de IVA; 

• Aprovação da Lista Definitiva dos Candidatos à Bolsa de Eshldo para o 
Ensino Superior ano letivo 2014/2015; 

• Aprovação das Normas da Sala de Provas do Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde; 

• Aprovação do Protocolo entre a Agência para a Modernização 
Administrativa, LP. e o Municfpio de Ponte de Lima; 
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• Reti ficação da deliberação de Câmara de 17 de março de 2015, de alteração 
da designação do comprador FBU CONSTRUÇÕES para "Francisco 
Brandão Unipessoal, Lda."; 

• Aprovação da 3." Adenda ao Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e 
a Casa do Povo de S. Julião de Freixo para a Construção da Creche - Casa 
de Magalhães; 

• Aprovação do Contrato de Comodato - Colecção de Matcrial Histórico entre 
a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e o Município de 
Ponte de Lima; 

• Aprovação das Quotas Suplementares dos Municípios do Vale do Lima à 
ADRIL - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima; 

• Fixação do Preço dos Bilhetes Referentes a Espetáculos a efectuar no TeatTo 
Diogo Bernardes durante os meses de abril e maio/20IS; 

• Aprovação da Proposta de Isenção de pagamento de entrada no Museu dos 
Terceiros no período compreendido entre 28 de março a 09 de abril, 
enquanto decorre a exposição "Invocar a paixão"; 

• Autorização à EDL - Escola Desportiva Limiana de isenção de pagamento 
das taxas de utilização das piscinas municipais respeitantes ao torneio 
interno de natação; 

• Cedência a António Melo do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 
02 de maio pelas 15 :00 horas; 

• Cedência à TURIHAB - Associação do Turismo de Habitação do Auditório 
da Biblioteca Municipal para o dia II de abril pelas 14:00 horas; 

• Cedência a Joana Rodrigues da Silva da Torre da Cadeia para o período 
compreendido entre o dia 17 de abril e o dia 02 de maio, para a realização de 
uma exposição; 

• Autorização à Komer Skate Shop para a realização um evento no Skate 
Parque no dia 11 de abril, no período compreendido entre as 10:00 e as 20:00 
horas; 

• Autorização aos Pequenos Actores do Lima para cobrança de bilheteira no 
Teatro Diogo Bernardes 110 cspetáculo a realizar no dia 12 de abril, com o 
valor de 3,50 euros/bilhete; 

• Isenção à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima do pagamento da 
taxa de ligação do ramal de saneamento ao Centro Comunitário de Arcozelo; 

• Autorização à Associação Desportiva "Os Limianos" da antecipação do 
subsídio respeitante à época despOltiva 2014/2015, no montante de 
11.317,38 euros, sendo que 3.600,99 euros respeita às atividades gerais e 
7.716,39 euros às atividades dos escalões jovens, conforme protocolo 
estabelecido; 

• Atribuição de um subsídio à Associação de Estudantes da Universidade 
Fernando Pessoa no valor de 400,00 euros, destinado à "XXII Agarra a 
Vaca"; 

• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de um subsídio no valor de 
750,00 euros, destinado à deslocação à Suíça para participação em Festival 
de Folclore; 

• Empreitada de "Reconstrução de Açude no Rio Lima" - Análise de Erros e 
Omissões; 
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• Atribuição à Junta de Freguesia do Bárrio e Cepões de uma comparticipação 
financeira no montante máximo de 8.371,99 euros destinada a comparticipar 
a obra de "Arranjos Exteriores da Casa Mortuária"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal de uma 
comparticipação financeira no montante de 24.486,00 euros destinada à obra 
de "Pavimentação das ruas de Fervença, Fonte da Aldeia, Barreiro e 
Travessa da Fervença"; 

• Aprovação da Alteração do Contrato Interadministrativo Delegação de 
Competências da Freguesia de Refoios do Lima referente aos Transportes 
Escolares; 

• Aprovação da Abertura do procedimento por ajuste direto , programa de 
procedimento, convite, caderno de encargos, prazo de execução e designação 
do júri refcrente à Prestação de Serviços de "Pavilhão de Feiras c Exposições 
- Expolima - Reconhecimento Geológico-Geotécnico, pelo valor base de 
12.000,00 euros; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
regime geral, para Contrato de Assistência Técnica e Manutenção Corretiva 
para a Plataforma e-SIGGov para2015, pelo valor base de 6.480,00 euros, 
acrescido de I V A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Cartografia", pelo valor de 69.500,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Outdoors, Mupies e Lonas para Diversos 
Espetáculos, pelo valor de 3.248,50 euros, acrescido de IV A; 

• Aprovação da Prestação de Contas do ano 2014 e Inventário - Submeter à 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da I' Revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2015 -
Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Estatuto do Direito de Oposição - Relatório de Avaliação do ano de 2014 -
Submeter à Assembleia Municipal; 

• Aprovação da PROPOSTA referente autorização genérica para efeitos do 
disposto no nO 2 do art.o 16 da Lei n." 73/2013, de 3 de setembro - Submeter 
à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré
Escolar ano 20 I 4120 I 5; 

• Aprovação da 2.' Adenda à Tabela de Valores de Inscrição para Congresso 
Mundial de Parques e Jardins Inteligentes 2015; 

• Aprovação da 1.' Fase de Candidaturas Centro Com Vida 2015; 
• Aprovação do Programa de atividades a realizar no ano letivo de 2015 pelo 

Serviço Educativo da Área Protegida - 2016; 
• Aprovação do Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a 

Integrar as Equipas de Intervenção Permanente; 
• Cedência à Associação Cais do Lethes do Auditório Municipal para o dia 23 

de maio; 
• Cedência à CIM Alto Minho do Teatro Diogo Bernardes para os dias 20 e 21 

de abril; 
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• Cedência à Escola EB I de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima para o dia 
II de junho; 

• Cedência à APIMIL do Auditório Rio Lima para o dia 06 de junho; 
• Cedência à Comissão de Festas em Honra de S. Gonçalo - Arcozelo de um 

palco e de um contentor para os dias 16 e 17 de maio; 
• Aprovação do Plano de Transpottes Escolares 20 15/2016; 
• Aprovação do Protocolo de Cooperação Financeira entre a Câmara 

Municipal de Ponte de Lima e a AFL - Associação Florestal do Lima na 
Qualidade de Entidade Gestora da Zona de Intervenção Florestal do Lima -
Vez; 

• Emissão de parecer tàvorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
regime geral para Aquisição de Serviços de Impressão de 30000 Brochuras 
"Granito Pedras Finas", pelo valor base de 6.907,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
regime geral para Aquisição de Serviços de Produção de um Vídeo 
Promocional "Granito de Ponte de Lima", pelo valor base de J 1.450,00 
euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Interpretação Simultânea e Equipamentos 
Audiovisuais para o Congresso Mundial Parques e Jardins Inteligentes 2015, 
pelo valor de 13.400,00 euros, acrescido de IVA; 

• Atribuição ao GRUPO QUATRO VENTOS de um subsídio, no valor 300,00 
euros, contra a entrega de 30 CD'S; 

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

• Inauguração do Espaço Ciência Diveltida da Escola EB 1 de Ponte de Lima 
e Centro Educativo da Feitosa; 

• Acompanhamento da Visita dos Municípios de Alenquer e Cadaval à Área 
de Paisagem Protegida de Bertiandos e S. Pedro d' Arcos; 

• Reunião com Técnicos da Autoridade Nacional de Protecção Civil e do 
Instituto de Conservação da Natureza e Floresta; 

• Reunião do Conselho Coordenador de Avaliação; 
• Participação na Inauguração da Exposição "Caligrafia para o Inferno de 

Dante"; 
• Inauguração da VII Feira do Porco e Delicias do Sarrabulho, com a presença 

do Senhor Secretário de Estado da Alimentação e Investigação 
Agroalimentar; 

• Palticipação da Festa dos Campeões do Clube Náutico de Ponte de Lima; 
• Palticipação na Assembleia Geral Extraordinária da ADRJL; 
• Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Concelhia das Feiras 

Novas; 
• Participação no Evento "Norte 2020"; 
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• Sessão Pública de Apresentação do Congresso Parques e Jardins 
Inteligentes; 

• Inauguração da Exposição "Máscaras de Carnaval", no Museu do 
Brinquedo Português; 

• Participação no Seminário "Processos de Descentralização em Educação"; 
• Reunião com Vice-Presidente da Entidade Regional do Turismo Porto c 

Norte de Portugal; 
• Inauguração da IV Feira do Ambiente e Energia; 
• Participação nas Cerimónias Comemorativas do 28° Aniversário da Casa do 

Concelho de Ponte de Lima; 
• PaIticipação na Assembleia Geral da Casa do Concelho de Ponte de Lima; 
• Reunião com o Presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil; 
• Participação na LusoFlora; 
• Inauguração do IV Festival do Bacalhau com a presença do Senhor Director 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte; 
• Participação na Inauguração do Museu do Alvarinho, em Monção; 
• Reunião com a Escola Secundária de Ponte de Lima e o Delegado Regional 

da DGEST NOIte; 
• Participação nas Cerimónias Comemorativas do Dia de Ponte de Lima; 
• Reunião com a Associação Florestal do Lima; 
• Participação na Inauguração da Tomada de Posse do Presidente do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo; 
• Abertura da III Festa da Gente Miúda; 
• Participação na Mostra Gastronómica "XANTAR" em Ourense; 
• Tomada de Posse da Comissão de Festas "Feiras Novas"; 
• Participação no Seminário "A Região Norte no Portugal 2020"; 
• Inauguração da I Expo Saúde/Social; 
• Participação no Livro "Pessoas e Pessoas" da autoria do Prof. José Manuel 

Araújo; 
• Inauguração do Espaço Ciência Divertida dos Centros Educativos de Freixo 

e Vitorino dos Piães; 
• Inauguração do II Festival da Lampreia e da Doçaria; 
• Participação na Assembleia Geral da RESULTMA; 
• Participação na Assembleia Geral da ADRIL; 
• Reunião com o Senhor Secretário de Estado do Enino e da Administração 

Escolar; 
• Reunião com Instituto Estradas de Portugal; 
• Participação no XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses; 
• Inauguração da Exposição Temporária "As Clarissas"; 
• Reunião com a DECO - Delegação de Viana do Castelo; 
• Reunião com CCDRNorte; 
• Inauguração do Espaço Ciência Divertida dos Centros Educativos da 

Gandra e Refoios do Lima; 
• Reuniões da Direcção da Associação Portuguesa de Municípios com Centro 

Histórico; 
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• 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 IntellJlunicipal da CIM Alto Minho; 
• Patiicipação nas Tetiúlias promovidas pela Confraria do Sarrabulho; 
• Participação nas Reuniões da Comissão de Protecção a Crianças c Jovens 

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

Concelhias; 
• Patiicipação 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 extet10r; 

Ponte de Lima, 16 de Abril de 2015 

o Presidente da Câmara 

:: 
Victor Mendes (Eng,O) 
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I 

Saldos devedores 

I 

INDICADORES RELATIVOS A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA -17 DE ABRIL DE 2015 

DESIGNAÇÃO 

1 Emp"';'~ 
Fornecedores de bens e serviços 

Encargos com empréstimos 
bancãrlos 

II Disponibilidades 
II 

VALOR 

I (Euros) 

431175,51 

1 
"",,·,,1 
138519,96 

12 644 86o,981 
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