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INFORMACÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO 
PERíODO DE 11.09.2014 A 01.12.2014 

No período compreendido entre o dia II de Setembro de 2014 e o dia O 1 de Dezembro de 
20 14destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Aprovação da minuta do contrato referente à Empreitada de "Alargamento da 
Atual Rede de Esgotos - Loteamento de Crasto - Ribeira"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Sá de uma comparticipação financeira no valor 
de 4.531 ,50 euros, IV A incluído destinada à obra de "Beneficiação e pavimentação 
de valetas junto à estrada municipal"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Lima de uma comparticipação 
fmanceira no montante de 3.194,31 euros, IVA incIuldo destinada à obra de 
"Construção de muro de suporte na Rua da Árdega"; 

• Aprovação do Contrato Interadministrativo para a Delegação de Competências -
Transp0l1es Escolares das Freguesias de: 
o Rebordões Santa Maria; 
o Sá; e submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Espetáculos com Mundo 
Segundo e Projecto BPM no Teatro Diogo Bernardes, pelo valor de 1.500,00 
euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Impressão Digitais, pelo 
valor de 406,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal ; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Aluguer de Som e Luz para 
as Feiras Novas, pelo valor de 1.250,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal ; 

. ' Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudica.ção e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Campanha Publicitária no . 
âmbito das Feiras Novas, pelo valor de 500,00 euros, acrescido de IV A à taxa 
legal; 

• Emissão de parecer favorável à abe11ura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Reparações no Editkio do 
Jardim de Infância de Vilar-Arcozelo e Cabaços, pelo valor de 2.705,00 euros, 
acrescido de IV A à taxa legal; 

• Rati ficação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 12 de agosto 
de 2014 de adjudicação e celebração de contrato de Aquisição de Serviços de 
Vigilância e Segurança Privada para as Feiras Novas 2014, pelo valor de 20 
000,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável para a abertura do procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços de Fornecimento e Montagem de Cobertura Metálica 
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para a entrada do Centro Educativo de Arcozelo, pelo preço base de 6.500,00 
euros, acrescido de I V A à taxa legal; 

• 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 21 dezembro de 2013 - remeter à 
Assembleia Municipal para conhecimento; 

• Autorização para aquisição de trinta exemplares das obras "Os Caminhos de 
Gadamel-Porto" e "Origens das Origens!. .. " de Manuel da Silva Fernandes 
perante proposta da Comissão Editorial, pelo valor unitário 12,50 euros; 

• Cedência à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 
do restaurante da Expolima para a realização de um almoço/convívio, mediante o 
pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor; 

• Autorização à Associação Desportiva "Os Limianos" para a realização de obras na 
bancada, para a colocação de um bar, devendo o clube diligenciar no sentido de 
obter os pareceres necessários junto das respetivas entidades; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente de 28 de agosto, de 
cedência do Auditório Rio Lima ao Agrupamento de Escolas António Feijó no dia 
02 de setembro, no período compreendido entre as 9:15 e as 12;00 horas; 

• Cedência ao Art Nature Fest - II.' edição do palco, alojamento para 20 pessoas na 
Pousada da Juventude, 2 bungalows para 4 quatro pessoas, 2 bungalows para 2 
pessoas, visita guiada a Pentieiros para 30 pessoas e apoio na divulgação do 
evento; 

• Cedência a Adélia Lima do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 25 de 
outubro, pelas 17;00 horas; 

• Autorização ii OFFICETOTAL - Comércio e Serviços, Lda. o pagamento 
fracionado do lote L5-5 do Loteamento do Pólo da Gemieira com reserva de 
propriedade; 

• Aprovação do Acordo de Parceria entre o Município de Ponte de Lima e o 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, l.P; 

• Aprovação do Relatório Final de Adjudicação da Empreitada "Construção de 
Equipamentos de Desporto, Recreio e Lazer - Bancada Coberta - Campo de 
Jogos da Correlhã", pelo valor de 139.500,00 euros, acrescido de IV A à taxa 
legal; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 19 de ' 
setembro de aprovação da minuta do contrato referente ao Concurso Público 
"TranspOlies Escolares 2014/2015 - Empresa de Transportes Courense, Lda"; 

• Rati t1eação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 19 de 
setembro de aprovação da minuta do contrato referente ao Concurso Público 
"Transportes Escolares 2014/2015 - Empresa Autos Aluguer Centrais 
Limarenses, Lda."; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 19 de 
setembro de aprovação da minuta do contrato referente ao Concurso Público 
"Transpolies Escolares 2014/2015 - Empresa Vts - Viagens e Serviços, S.A. "; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Publicações em Jornais, 
acrescido de IV A à taxa legal; 
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• Emissão de parecer !:1Vorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Revisão dos Procedimentos Adotados em IV A pelo 
valor de 57.000,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal ; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Levantamento e Investigação do Património 
Museológico na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, pelo valor de 23.000,00 
euros, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer tàvorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Proteções e Portas Automáticas em Vidro para Alpendre 
do Mercado, pelo valor de 14.341 ,94 euros, acrescido de IVA à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abeltura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Limpeza de Saneamento, 
pelo valor de 4.780,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal ; 

• Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara a 12 de agosto, de 
adjudicação e celebração do contrato de Aquisição De Serviços De Espetáculo 
Musical de Expensive Sou! & Jaguar Band, pelo valor de 19.500,00 euros, 
acrescido de I V A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições, 
pelo valor de 149,59 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Impressão de 3000 Caltões 
A6 "V Abraço ao Rio Lima", pelo valor de 167,00 euros, acrescido de IV A à taxa 
legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e nomeação do júri de 
Concurso Público "Fornecimento de Combustíveis - Gasóleo e Gasolina" pelo 
valor base de J 99.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal; 

• Anulação da Adjudicação do Parque de Pesca de Rendufe - Truticultura de 
Estabulação e dos Empreendimentos Turísticos no Espaço Rural; 

• Adjudicação da Alienação Através de Hasta Pública do Prédio Urbano inscrito na 
Matriz Predial Urbana sob o art.° 829-P, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n° 20/19860312, sito na Rua de Rabião, nO 64, na Freguesia de 
Rebordões Santa Maria, pelo valor de 57.000,00 euros; 

• Aprovação da 9· Adenda ao Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e os . 
Gestores dos Refeitórios das Escolas Básicas do Concelho de Ponte de Lima; 

• Aprovação do Protocolo de Colaboração Institucional entre a Câmara MlUlicipal 
de Ponte de Lima e o Concelho do Grove; 

• Fixação do preço dos bilhetes para os Espetáculos de Teatro "Considerações 
Domésticas", "Melissa Oliveira Sexteto e Jason Palmer" e "Caixa Forte com 
Fernando Mendes" em 2,00 euros nos dois primeiros e 10,00 euros no último; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 17 de 
setembro de autorização de alojamento gratuito entre os dias 14 e 26 de setembro 
ao CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da 
Universidade do Porto; 

• Ratificação do ' despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 17 de 
setembro, de autorização de cedência do Teatro Diogo Bernardes para o dia 27 de 
setembro à Disciplina - Dança Clássica; 
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• Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara proferido a 17 de setembro, 
de autorização de cedência da barraquinha no Largo de Camões, para a realização 
de um Feirão Solidário à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Feitosa; 

• Cedência do Auditório da Biblioteca MUiúcipal a AntÓ1Úo da Silva Melo para a 
apresentação de uma obra literária no dia 11 de outubro, pelas 15 :30 horas; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 22 de 
setembro, de autorização de cedência do Skate Parque à KORNER SKA TE SI-IOP 
no dia 27 de setembro, no período compreendido entre as 14:00 e as 18:00 horas; 

• El1Ússão de parecer favorável à adjudicação e à celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Fotografia para o Centro de Interpretação e Promoção 
do Vinho Verde pelo valor de 14.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal; 

• Aprovação da Atribuição de Subsídios Ordinários a Associações; 
• Atribuição ao Rancho Folclórico das Lavradeiras de Gondufe de um subsídio no 

valor de 407,00 euros destinado a custear despesas com a reali zação do XXVIII 
Festival de Folclore; 

• Atribuição à Associação Cultural e Desportiva Fachense de um subsídio no valor 
de 10.000,00 euros destinado a custear despesas com a beneficiação dos 
balneários do recinto de jogos; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento por ajuste direto, 
aprovação do caderno de encargos e convite para a Empreitada de 
"Implementação da Rede de Fibra Ótica para Ligação das Empresas instaladas no 
Parque Empresarial da Queijada"; 

• Emissão de parecer favorável de libertação de cabimento prévio para a 
Empreitada de "Parque de Campismo Urbano com a designação de Acqua Límia 
Camping" no valor de 3.584.000,00 euros. 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato de uma 
comparticipação financeira no valor de 16.000,00 euros destinada à aquisição de 
uma viatura de transporte escolar na condição de proceder à retoma da viatura a 
substituir; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Correi hã uma comparticipação financeira no 
montante de 8.591 , 62 euros, IV A incluído, destinada a custear despesas com 
alargamento e pavimentação do Caminho do Outeiro e pavimentação do canal de 
água no Rego do Souto; 

• Aprovação do aditamento ao processo de fixação toponímica da Freguesia de ' 
Calheiros; 

• El1Ússão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Impressão de Material 
Gráfico Promocional destinado ao Centro de Interpretação da História Militar de 
Ponte de Lima, pelo valor de 1.495,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição dc Serviços de Execução de Serralharias 
nas Bancadas e Suportes da Piscina Mtmicipal", pelo valor de 1.950,00 euros, 
acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Refeições para Jornadas: Gestão e Preservação Digital, 
pelo valor de 97,56 euros, acrescido de IVA à taxa legal; 
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• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição de Serviços de Polir, Betumar e Envernizar 
Taco, Escadas e Corrimão do Paço do Marquês", no valor de 3.800,00 euros, 
acrescido de IV A à taxa legal ; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração para Aquisição de Serviços de Direitos de Autor referente a vários 
espctáculos ", no valor de 830,00 euros, isento de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição de Serviços de Publicação de Edital 
Referente a Refoios do Lima, pelo valor de 180,00 euros, acrescido de IV A; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 07 de outubro, 
nos tennos e para os efeitos do disposto no n03 do artigo 35° da Lei 75/1 3 de 12 de 
setembro, onde profere despacho de resolução fundamentada a reconhecer que o 
deferimento da execução do "despacho/acto administrativo de encenamento do 
Jardim de Inf'ancia de Calvelo" seria gravemente prejudicial para o interesse 
público; 

• Aprovação do Regulamento do Concurso "O Natal e as Escolas"; 
• Aprovação do Protocolo de Colaboração Recíproca celebrado entre a Câmara 

Municipal de Beja, a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Câmara Municipal 
da Golegã; 

• Autorização para a aplicação de procedimento de pagamento de 50 % do valor da 
reserva - Visitas guiadas e atividades referentes à Unidade de Recursos Naturais e 
Rurais; 

• Cedência ao CENFIPE - Centro de Formação e Inovação dos Profissionais da 
Educação do Auditório Rio Lima para o dia 14 de outubro, no período 
compreendido entre as 18:00 e as 20:00 horas; 

• Cedência à Associação Empresarial de Ponte de Lima do espaço "Clara Penha -
Casa dos Sabores", entre os dias 03 de novembro e IOde dezembro, em horário 
laboral das 09:00 às 17:30 horas, na condição de que 75% dos formandos sejam 
oriundos de Ponte de Lima; 

• Cedência ao CLA/Uab de Ponte de Lima de uma sala do Espaço Internet para a 
realização de uma exposição "A Sala de Aula no Estado Novo", entre os dias 24 
de novembro e I I de dezembro; 

• Atribuição ao Clube Náutico de Ponte de Lima de um subsídio no valor de 750,00 ' 
euros, destinado a custear despesas com a deslocação de um atleta aos Estados 
Unidos da América, aquando da participação no Campeonato do Mundo de 
Maratona; 

• Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de 
Ponte de Lima o subsídio anual no valor de 45.000,00 euros; 

• Atribuição à Associação dc Pais da EB I de Ponte de Lima de um subsídio no 
valor de 265,47 euros, destinado a custear despesas com as refeições servidas 
aquando do "V Abraço ao Rio Lima"; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas de um subsídio 
no valor de 504,60 euros, destinado a custear despesas com as refeições servidas 
aquando do "V Abraço ao Rio Lima"; 
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• Atribuição à Junta de Freguesia de Anais uma comparticipação financeira no 
montante de 1.409,80 euros, destinada à obra de "Muros de suporte na Rua Fonte 
das Gramas e Rua da Cruz"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Estorãos de uma comparticipação financeira no 
montante de 34.814,64 euros destinada à obra de "Pavimentação das Ruas de 
Bouças e da Lacada"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Labn~a de uma comparticipação financeira no 
montante de 12.318,68 euros destinada à obra de "Pavimentação do parque de 
estacionamento junto ao cemitério e igreja paroquial"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Labruja de uma comparticipação financeira no 
montante de 16.019,78 euros, destinada à obra de "Pavimentação da Rua dos 
Loureiros"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Santa Maria de uma 
comparticipação financeira no montante de 3.940,02 euros destinada à obra de 
"Construção de muros de suporte nas Rias de Xistosa, Fontela e Torrinha"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de São Pedro d' Arcos de uma comparticipação 
financeira no montante de 30.358,93 euros destinada a "Obras nas Ruas de 
Madoma, Castanhcirinha e Felgueiras"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Seara de uma comparticipação financeira no 
montante de 14.1 57,36 euros, destinada à obra de "Requalificação da Rua de 
Ramos, Rua de Fontelo, Pavimentação da Rua de Barreiros e da Travessa de 
Ramos"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Seara de uma comparticipação financeira no 
montante de 1.550,78 euros destinada à obra de "Beneficiação da Rua da 
Varziela"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Seara de uma comparticipação financeira no 
montante máximo de 1.556,72 euros destinada à obra de "Reparação da Rua 
Penedo da Janelinha"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte de UlI1a 
comparticipação financeira no montante de 19.250,00 euros para aquisição de tUI1 
trator com pulverizador; 

• Aprovação do processo de fixação toponímica da freguesia de Beiral do Lima e 
atribuição de uma comparticipação flllanceira no valor de 1.000,00 euros; 

• Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2015 e submeter à ' 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2015 e submeter à apreciação e 
aprovação da Assembleia Mtmicipal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento de ajuste direto regime 
geral para Aquisição de Serviços de Elaboração dos Estudos de Viabilidade 
Económico-Financeira dos Projctos: Rede de Esgotos e Abastecimento de Água 
Ponte de Lima 2013-FASE 3; Rede de Esgotos de Ponte de Lima 20!3-Cuai i; 
Rede de Esgotos e Abastecimento de Água de Ponte de Lima 20 13-CUAI1I, pelo 
valor base de 32.000,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Serviços de Criação de Plataforma Online para Gestão de Reservas, 
Inscrições e Pagamentos dos participantes no âmbito do Congresso Mundial 
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Parques e Jardins Inteligentes 2015, pelo valor de 7.700,00 euros acrescido de 
IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Refeições, pelo valor de 
170,73 euros acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Reparações em Viaturas do 
Lixo, pelo valor de 375,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Limpeza de Saneamento, 
pelo valor de 2.320,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Reparação de Soalho na 
Escola de Santa Comba, pelo valor de 1.420,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços referente a Serviços de 
Advocacia, pelo valor de 1.000,00 euJOs, acrescido de IV A; 

• Relação de Prestação de Serviços - 3° Trimestre 2014 - Conhecimento; 
• Aprovação da alteração ao Regulamento do Centro Educativo das Lagoas; 
• Aprovação do Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades POltuguesas e o Município de Ponte de Lima; 
• Autorização para a Renovação, por um novo período de um ano, do Contrato de 

TrabaUlo em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo ao abrigo e nos tennos 
do disposto no altigo 55 .0 da Lei n° 83-C/2013, de 31 de Dezembro; 

• Aprovação e fixação do preço dos bilhetes referentes a espetáculos a efectuar no 
Teatro Diogo Bernardes durante o mês de Novembro!2014; 

• Autorização de adesão das unidades de alojamento sob gestão do Serviço Área 
PJOtegida, concedendo para o efeito 15% de desconto nas noites de sexta-feira e 
sábado aos clientes que indicarem os Fins-de-semana Gastronómicos como 
motivação de visita; 

• Aceitação da rescisão do contrato de concessão do "Restaurante do Açude" com 
efeitos a partir do dia O 1 de novembro de 2014; 

• . Cedência do Auditório Rio Lima ao CENFIPE - Centro de Formação e Inovação 
dos Profissionais da Educação; 

• Cedência do Auditório Mnnicipal à Associação Florestal do Lima para realização 
da sessão de encerramento do projeto "A Cidadania e Ambiente no Vale do 
Lim.a"; 

• Cedência do Auditório Rio Lima A. A. Pcssoa Especial Limiana para a realização 
dc um espetáculo musica; 

• Cedência do Auditório Rio Lima ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo; 
• Cedência da Torre da Cadcia Velha à Associação Culhlfal CAL .- Comunidade 

Artística Limiana para a realização de uma exposição; 
• Cedência do Teatro Diogo Bernardes ao CLAC - Clube Limiano de Automóveis 

Clássicos para a realização da noite "Fado Solidário"; 
• Cedência do Teatro Diogo Bernardes à Escola de Música Mozart para a realização 

de concerto solidário em favor da AAPEEL e APPACDM; 
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• Cedência do "Restaurante Panorâmico/Expolima à Clinica Carlos Rio 
condicionada à apresentação do seguro e mediante o pagamento de 250,00 euros; 

• Cedência do Restaurante Panorâmico/Expolima à Unidade de Saúde Familiar 
Lethes a titulo gratuito; 

• Cedência de uma sala na EB I Nogueira - Refoios do Lima à Associação Cultural 
"Unhas do Diabo", durante um ano, sem renovação, mediante celebração de 
protocolo; 

• Aquisição do terreno inscrito na matriz predial rústica sob o artigo nO 1516, da 
freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, pertencente a Francisco José Alves de Sousa 
pelo preço de 7,22 €/m2, perfazendo um total de 13.000,00 euros; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas de 1.1111 subsídio 
no valor de 4.460,60 euros, destinado a custear despesas com as refeições servidas 
aquando da realização das "Oficinas de Verão; 

• Atribuição à Associação Concelhia das Feiras de um subsídio para o ano 2014, no 
valor de 170.000,00 euros; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato da 
Emprcitada de "Implementação da Rede de Fibra 6tica para ligação das Empresas 
instaladas no Parque Empresarial da Queijada, pelo valor de 14.995,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Aprovação dos Erros e Omissões referente à Emprcitada de "Parque da Vila -
Parque Urbano de Ponte de Lima"; 

• Aprovação do Contrato lnteradministrativo para a Delegação de Competências -
TranspOltes Escolares referente às Freguesias de: 
o Fontão; 
o Facha; 
o Bertiandos 
o S. Pedro d' Arcos 
o Estorãos 
o Cabração e Moreira 
o Santa Comba; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Cobertura cm Vidro para Ediflcio do Paço do Marquês, pelo valor 
de 12.500,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão dc parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para" 
Aquisição de Serviços de realização de 3 Vídeos Turísticos Promocionais de 
Ponte dc Lima, pelo va.lor de 9.300,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Refeições pelo valor de 
274,39 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Reparações de Diversos 
Equipamentos Elétricos, pelo valor de 1.314, I O euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertw'a de procedimento por concurso público de 
Aquisição de Apólices de Seguro com um valor base de ) 40.700,00 euros, isento 
de IVA; 
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• Declaração de Interesse Público Municipal para efeitos do cumprimento do artO 

12° do PU de Ponte de Lima do novo Ediflcio dos Paços do Concelho - Submeter 
à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da adesão à Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo 
Rural - Associação Nacional dos Municípios Portugueses; 

• Aprovação do protocolo de implementação do projeto "Soy Nifio, Sou Criança", 
nos Centros Escolares da Feitosa, Correlhã, Cabaços, Vitorino dos Piães, 
Arcozelo e Refoios do Lima; 

• Aprovação da proposta referente ao Banco de Manuais Escolares do Município de 
Ponte de Lima; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Municlpio de Ponte de Lima e a 
Universidade de Aveiro; 

• Aprovação do caderno de encargos, programa de concurso, júri e abertura do 
procedimento do Concurso Público de Arrendamento do Estabelecimento de 
Restauração e Bebidas denominado "Restaurante do Centro Náutico - Açude"; 

• Adjudicação do Concurso Público de Arrendamento das "Lojas I e 2 do Parque 
Radical de Ponte de Lima" à Firma "Sprint Med - Medicina Desportiva", pelo 
valor de 150,00 euros de renda mensal; 

• Adjudicação do Concurso Público de Locação da Exploração do Parque de Pesca 
de Rendufe - Truticultura de Estabulação e dos Empreendimentos Turísticos no 
Espaço Rural, com Tipologia de Casa de Campo à Cooperativa "Elos da 
Montanha - Cooperativa de Desenvolvimento Rural , CRL", pelo valor de 350,00 
euros de renda mensal; 

• Cedência do Restaurante da Expolima, ao "Batotas Ponte de Lima Clube 
DespOltos Radicais" para a realização de jantar "XIV Descida ao Sarrabulho, 
mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A; 

• Cedência do Restaurante da Expolima à Coopalima - Cooperativa Agrícola dos 
Agricultores do Vale do Lima, CRL para a realização de "Convívio de Natal de 
Cooperativas, mediante o pagamento de 250,00 curos, acrescido de IV A; 

• Ccdência à Irmandade de Nossa Sr: da Conceição de um palco pa.ra os dias 7 e 8 
dc dezembro; 

• Cedência do Tcatro Diogo Bernardes à DUPLAF ACE Companhia das Artes para 
a realiza.ção de um espetáculo de Natal, condicionada à apresentação de seguro, 
Licença de Representação e Licença da SPA - Sociedade Portuguesa de Autores; . 

• Cedência da cantina da Escola EB 2,3/S de Arcozelo ao Centro Social e Paroquial 
de Arcozelo para a realização de um almoço convívio; 

• Cedência do Auditório Rio Lima ao Instituto Britânico de Ponte de Lima para a 
atribuição de Certificados de Cambridge a alunos; 

• Cedência do Auditório Rio Lima à EB I de Ponte de Lima, para a realização da 
Festa de Natal; 

• Cedência do Auditório Municipal ao CENFIM - Núcleo de Arcos de Valdevez ; 
• Cedência ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento n° 1257 - São João da 

Ribeira da mata que se situajunto à rotunda da A3, entre o Monumento do Cristo
rei e o novo Polidespottivo da Ribeira, para a realização de um acampamento; 

• Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o Lançamento e 
Apresentação do Livro "Vindo do Coração"; 
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• Atribuição à Banda de Música de Estorãos de um subsídio no valor de 5.500,00 
euros, destinado à aquisição de 55 fardas; 

• Atribuição a Baladas e Aventuras Associação de um subsídio no valor de 300,00 
euros, contra a entrega de 30 CD'S, destinado à gravação de um CD de música 
popular; 

• Aprovação da atribuição dos Subsídios Anuais para Centros Sociais/lPSS no valor 
total de 75.450,00 euros, mediante protocolo a estabelecer com as respetivas 
instituições; 

• Aprovação das alterações à Empreitada de "Recuperação de Edificio - Casa 
Torreada dos Barbosa Aranha - Serviços Municipais e Espaço Cultural" -
Trabalhos a Menos; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Calvelo do ediflcio da antiga Escola Primária de 
CalveI o, mediante protocolo a estabelecer com ajunta de freguesia; 

• Atribuição à Junta de Frcguesia de Fornelos c Queijada de uma comparticipação 
fUlanceira no montante de 29413 ,00 euros, IVA incluído destinada às obras a 
realizar na " Travessa da Veiga e Rua da Tabuela"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação financeira 
no montante de 1 1.49 I ,73 euros, IV A incluído destinada à obra de "Parque da 
Sede da Junta"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Labruja de uma comparticipação financeira no 
montante de 4.716, 16 euros, IVA incltúdo destinada à obra "Execução de muro 
de suporte na Travessa da Casa Nova"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Souto de uma comparticipação 
tlnanceira no montante de 1.322,24 euros, IV A incluído destinada à obra de 
"Construção de muro de suporte na Rua do Fundão"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Refoios do Lima de uma comparticipação 
financeira no valor de 16.000,00 euros destinada à aquisição de uma viatura para 
transporte escolar, mediante celebração de protocolo; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Sá de uma comparticipação flllanceira no 
montante de 1.979,69 euros, IV A incluído destinada à obra de "Rua da 
Castanheira"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Cabração e Moreira do Lima do adiantamento 
da última tranche respeitante ao ano de 20 I 4; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de "Revisão do Plano Diretor Municipal de Ponte de 
Lima", pelo valor de 74.500,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Elaboração da Avaliação Ambiental (AA) e Revisão da 
RAN para o Concelho de Ponte de Lima, pelo valor de 32.200,00 euros, acrescido 
de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração dc contrato para 
Aquisição de Serviços de Elaboração dc Estudos de Viabilidade Económico
Financeira, pelo valor de 32.000,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Telecomunicações Fixas, pelo valor de 9.999,00 euros, 
acrescido de IV A; 
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• Emissão de parecer tàvorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Telecomunicações Móveis, pelo valor de 24.999,00 
euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição de Serviços de Direitos de autor referentes 
a vários Espetáculos, pelo valor de 1.008,00 euros, isento de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato de Aquisição de Serviços de Transporte de Palha para a 
Quinta de Pentieiros, peJo valor de 480,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato para Aquisição de Serviços de Manutenção do Campo de 
Jogos de Vitorino de Piães, pelo valor de 1. J 00,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Aquisição de Serviços de Criação de Plataforma Online para Gestão de Reservas, 
Inscrições e Pagamentos dos Participantes no Âmbito do Congresso Mundial 
Parques e Jardins Inteligentes 2015, pelo valor de 7.700,00 euros, acrescido de 
IVA; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Concurso Público "Fornecimento de Combustíveis - Gasóleo e Gasolina" pelo 
valor de 161.550,50 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Serviços para "Organização e Coordenação do Congresso Mundial 
Parques e Jardins Inteligentes 2015" , pelo valor base de 22.000,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Serviços de Conceção, Gravação e Produção de Merchandising para 
o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, pejo valor base de 
12.462,50 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Serviço de Impressão da Coleção de Bookers/Roteiros de Ponte de 
Lima no Âmbito da Candidatura do Projeto Loja Interativa de Turismo ON2 - o 
Novo Norte, pelo valor base de 17.000,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aq uisição de Website para o Turismo de Ponte de Lima no Âmbito da ' 
Candidatura "Loja Interativa de Turismo de Ponte de Lima" - Norte 08-0 I 69-
FEDER-OOO 115, peJo valor base de 2 I .000,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer tiworável à abeltura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para Aquisição de Serviços de Aluguer, Montagem e 
Desmontagem de Equipamento de Som para Colóquio CENFIP; pelo valor de 
900,00 euros, acrescido de IV A; 

• Aprovação da Proposta - Concurso "Conto de Natal"; 
• Autorização para Recrutamento excecional de dois Trabalhadores na Modalidade 

de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado, com a 
Categoria de Técnico Superior - Arquiteto; 

• Aprovação da atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas à 3" Fase 
de Candidaturas Centro Com Vida 2014; 
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• Aprovação da Fixação do Preço dos Bilhetes referentes a Espetáculos a efectuar 
no Teatro Diogo Bernardes durante o mês de Dezembro/2014; 

• Sorteio do Boletim de Voto do Festival Internacional de Jardins 2014; 
• Alteração da composição do Júri do Festival Internacional de Jardins 2015; 
• Aquisição de 30 exemplares da obra, "Central Mafarricos" de Adélia da Silva 

Lima Araújo, pelo preço unitário de 10,00 euros; 
• Cedência da Expolima à Caixa de Crédito Agrícola, para a realização do "XXXIII 

Encontro Nacional do Crédito Agrícola", mediante o pagamento de 250€; 
• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório Rio Lima para 

o dia 16 de dezembro, para a reali zação da Festa de Natal ; 
• Autorização da cedência à Empresa Ancoreventos de terrado/espaço, Parque 

Expolima e zona envolvente onde se vai realizar o evento, a titulo gratuito, o 
fornecimento de água e luz durante os dias em que decorre o projeto e 
disponibilização de apoio logístico, designadamente na limpeza do espaço, 
cedência de contentores do lixo, Wc' s e grades de vedação para organização do 
projeto "Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta" 

• Cedência à Associação da Casa do Pessoal dos Trabalhadores do Hospital Conde 
de Bertiandos do Auditório Rio Lima para o dia 21 de dezembro, para a realização 
de uma Festa de Natal; 

• Atribuição à Banda Musical de S. Martinho da Gandra de subsídio no montante de 
6.000,00 euros, destinado à aquisição de 60 fardas a liquidar mediante 
apresentação de documento comprovativo da despesa; 

• Atribuição ao Centro Paroquial e Social da Facha de UI11 subsídio no valor de 
5.000,00 euros destinado à aquisição de uma viatura para a valência de apoio 
domiciliário, mediante apresentação de documento comprovativo da despesa; 

• Atribuição à ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA de um 
subsídio no valor de 2.500,00 euros para apoio à realização da "Campanha de 
Natal Junto do Comércio Tradicional" e autorização do alargamento do horário 
dos estabelecimentos comerciais até às 24hOOm, todos os dias do mês de 
dezembro; 

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

• 

• 
• 
• 
• 

• 

Reunião com Secretário de Estado da Alimentação e lnvcstigação Agroalimentar 
sobre Projecto Piloto EMER; 
Reunião com Secretário de Estado da Cultura; 
Participação na Inauguração da Ecopista de Valença: 
Participação no 25° Aniversário da ET AP; 
Rctmião como Vice-Presidente da Turismo Porto e Norte de Portugal, Entidade 
Regional; 
RewlÍão com Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes; . ~ 

• Participação nas Cerimónias de Aniversário dos Bombeiros Voluntários de p~nte 
de Lima; 
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• Inauguração de Centro Municipal de Proteção Civil de Ponte de Lima; 
• Visita do Secretário de Estado da Administração Interna; 
• Participação na Sessão de Abertura do Seminário "Caminho Português de 

Santiago: Novas Perspetivas 2014-2020; 
• Participação nas Cerimónias do V Abraço ao Rio Lima; 
• Participação mas Reuniões do Conselho Regional do Norte; 
• Participação na Rural Beja; 
• Reunião com Direcção do SINT AP; 
• Participação na Assembleia Geral da RESULlMA; 
• Participação no XV Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico; 
• Pat1icipação da Reunião da Direcção e Órgãos de Gestão da ADRlL; 
• Reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municfpios Portugueses; 
• Reunião com Direcção do ST AL; 
• Participação na Assembleia Geral da MinhoCom e Vali Com; 
• Reunião com Técnicos da CCDRNorte sobre PU das Penas Finas; 
• Reunião com Águas do Noroeste; 
• Participação na Abertura da Exposição de Utensílios e Alfaias Agrícolas Usos e 

Costumes, na sede da Junta de Freguesia de Bertaindos; 
• Participação no Almoço Convício do centro Paroquial e Social de Arcozelo; 
• Participação na Feira da Golegã; 
• Participação na Abertura das I Jornadas de Serviço Social da ULSAM; 
• Inauguração do 110° Gabinete de Apoio ao Emigrante com a presença do 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas; 
• Assinatura dos Protocolos com as IPPS's do Concelho; 
• Reunião com o Presidente da MOVIJOVEM; 
• Reunião com Presidente da CCDRNorte; 
• Participação na Cerimónia de Entrega de Prémios do Instituto Britânico de Ponte 

de Lima; 
• Cerimónia de Entrega do Cartão das Famílias Numerosas e do Catião do Idoso; 
• Visita à Empresa A TEPELl; 
• Reunião do Conselho Cinegético; 
• Retmião do Conselho Consultivo da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro d'Arcos; 
• Reuniões da Direcção da Associação Portuguesa de Mtm.icipios com Centro 

Histórico; 
• Participação nas Reuniões da Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional; 
• Reunião da Comissão Directiva da Área de Paisagem Protegida das Lagoas de 

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

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

Concelhias; 
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• 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 110 seu exterior; 

Ponte de Lima, 1 de Dezembro de 2014 

o Presidente da Câmara 

< 

Victor Mendes (Eng.O) -
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Saldos devedores 

INDICADORES RELATIVOS À SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA - 30 DE NOVEMBRO DE 2014 

DESIGNAÇÃO 

l,m"'H"ro. 

Fornecedores de bens e serviços 
I 

Encargos com empréstimos 
bancários 

II Disponibilidades 
II 

VALOR 

I IEuro.) 

178561 ,98 

I 

6" 312,95 I 

60743,67 

12478509,991 
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