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INFORMAÇÃO DA ACTlVIDADE MUNICIPAL NO 
PERÍODO DE 09.06.2014 A 11.09.2014 

No período compreendido entre o dia 09 de Junho de 2014 e II de Setembro de 2014 
destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação para a Reconstrução do Açude do Rio 
Lima - Projeto de Beneficiação e Recuperação Ambiental ao "Gabinete Ferreira 
Lemos - Engenharia, Lda.", pelo valor de 12.000,00 €, acrescido de IV A à taxa 
legal; 

• Aprovação do Projeto, Abertura de Concurso Público, Aprovação do Caderno de 
Encargos, Programa de Procedimento, Mapa de Quantidades e Designação do Júri 
da Empreitada de "Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Loteamento de Crasto 
- Ribeira"; 

• Aprovação dos Acordos de Execução de Delegação das Competências nas Juntas 
de Freguesia, previstas no n° 1 do artigo 132°, da Lei nO 7512013, de12 de 
Setembro - Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

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

• Aprovação do Contrato lnteradministrativo Delegação de Competências na Junta 
de Freguesia de Fornelos e Queijada para Manutenção e Vigilância do Parque da 
Madalena - Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação do Contrato lnteradmiuistrativo Delegação de Competências de 
Limpeza e Recolha de Resíduos nas Juntas de Freguesia de Refoios do Lima e 
Estorãos - Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Beiral do Lima o adiantamento das verbas, 
para o ano de 2014; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Poiares o adiantamento das verbas, para o ano 
de 20 14; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Correlhã de uma comparticipação financeira no 
valor de 900,00 euros destinada às "Marchas de S. João"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de S. Pedro d' Arcos para mudança de local de 
equipamentos das instalações da cozinha da EB 1 para o Salão anexo da Junta, bem 
como apoio técuico à referida mudança; 

• Autorização à Junta de Freguesia de S. Pedro d' Arcos para a elaboração de um 
estudo de forma a alterar a ex -cantina da EB 1 para Casa Mortuária; 

• Aprovação do Contrato lnteradmiuistrativo de Delegação de Competências "2" 
Fase da Requalificação do Centro Cívico de Santa Comba" na Junta de Freguesia 
de Santa Comba - Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 
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• Aprovação de Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Santa Comba para os 
Trabalhos de Drcnagem das Águas Pluviais no âmbito da obra de "Requalificação 
Urbana do Centro Cívico" de Competência da Jlmta de Freguesia; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Scrviços de Aluguer de Camarins para a 
Feira da Caça pelo valor de 1.200,00 €, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Impressão Digital de Outdoors 
e Mupies para diversas Atividades Culturais, pelo valor de 3.300,00 €, 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 Alojamento, pelo valor de 
94,34 €, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimcnto por ajuste direto para 
Aquisição de Serviços Contrato de Manutenção Global Anual para o Sistema de 
Gestão de Assiduidade, pelo valor de 8.550,00 €, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Honorários referentes a 
Serviços Jurídicos, pelo valor de 2.000,00 €, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Serviços Jurídicos no âmbito da Reprivatização da Empresa Geral de 
Fomento, S.A. pelo valor de 49.285,71 euros, acrescido de IV A à taxa legal; 

• Autorização de participação como membro fundador na constituição de uma 
Cooperativa de Interesse Público de Responsabi lidade Limitada, nomeação do Sr. 
Presidente da Câmara como representante legal e autorização para subscrever 
como entrada de capital cem títulos para a secção florestal e cem títulos para a 
secção social , num total de duzentos títulos a 5,00 euros cada, o que perfaz o valor 
de 1.000,00 euros - Submcter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Aprovação da abertura de Procedimento Concursal Comum de Recrutamento 
Excecional , na Modalidade de Relação Jurídica de Emprego Público por tempo 
indeterminado de 25 Assistentes Operacionais, destinado a candidatos que não 
possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado -
Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Autorização para a Renovação, por novo período de um ano, do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo certo ao abrigo e nos termos do 
disposto no artigo 55.0 da Lei n.o 83-C/20 13, de 31 de Dezembro; 

• Fixação de preço de Venda dc Material Merchandising no Festival Internacional 
dc Jardins; 

• Aprovação do relatório final , do caderno de encargos, do programa de 
procedimento, autorização de abertura de novo concurso público' e designação do 
Júri referente aos Circuitos Especiais de Transportes Escolares - Ano Letivo 
2014/2015; 

• Atribuição de comparticipações no âmbito dos Projectos "Pontc Amiga"; 
• Cedência ao Serviço de Formação Profissional de Viana do Castelo, a título 

gratuito, das instalações da "Clara Penha" para a realização de uma Formação 
Modular - Vida Ativa, com a duração de 275 horas; 
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• Cedência ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de Lima 
da cantina do Centro Escolar da Feitosa, nos dias 14 e 15 de junho, para a 
realização de um jantar da comemoração do XXXIV aniversário do grupo; 

• Cedência ao Centro Paroquial e Social de Fornelos do Auditório Rio Lima para o 
dia O I de agosto, para a realização da Festa Final do Ano da Creche; 

• Cedência ao Lions Clube de Ponte de Lima do Auditório da Biblioteca Municipal; 
• Cedência ao Serviço de Finanças de Ponte de Lima da "Casa Acolhimento/Casa 

Grande" na Quinta de Pentieiros, para o dia 05 de junho; 
• Cedência ao Agrupamento de Escolas Antólúo Feijó da tenda no Largo de 

Camões, para o dia 07 de junho; 
• Cedência ao SPAC BTT Arcos, a tíntlo granlito dos balneários da Quinta de 

Pentieiros, para o dia 22 de junho: 
• Cedência ao Basket Club Limiense do Auditório Rio Lima para o dia 22 de junho, 

para a realização de Gala de Encerramento de Época; 
• Atribuição à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental de um subsídio no valor de 25.000,00 euros, destinado à aquisição de uma 
carrinha adaptada; 

• Atribuição ao Rancho das Lavradeiras de S. MattirtllO da Gandra de um subsídio 
no valor de 407,00 euros para a realização do 59.0 Festival de Folclore: 

• Atribuição à Associação dos Amigos das Marchas de S. João de Ponte de Lima de 
um subsídio no valor de 900,00 euros para a realização das Marchas de S. João, no 
dia 21 de junho de 2014; 

• Atribuição à CAL - Comunidade Artística Limiana de um subsídio no valor de 
1.000,00 euros, destinado à realização do "Mercado das Artes" de 2014; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Arcozelo do adiantamento das verbas para o 
atlO de 2014. 

• Autorização à Junta de Freguesia de Brandara do adiantamento das verbas para o 
ano de 2015; 

• Cedência à Junta de Freguesia da Seara de um palco para os dias 4, 5 e 6 de julho, 
para a realização das Festas Populares de S. Pedro; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação de cedência dos Pavilhão 
GimnodespOltivo com as Junta de Freguesia de: 
o Feitosa, 
o Ribeira; 
o Facha; 
o Gandra; 
o Fomelos e Queijada; 
o Vitorino de Piães; 
o Fontão; 
o Correlhã; 
o Refoios. 

• Autorização para a aquisição de uma parcela de terreno com a área de 4.835 m2, a 
desanexar do prédio rústico art.o 554, localizado na freguesia da Ribeira, pelo 
preço de 10,50 euros/m2, a integrar o domínio público do Município; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento por ajuste direto para 
aquisição de Serviços de colocação de Cobettura em Vidro no Edifício do Paço do 
Marquês, pelo preço base de 12.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal; 
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• Emissão de parecer favorável á adjudicação e celebração de contrato para a 
Aquisição de Serviços de Espetáculo Musical com o Grupo "The Gift" no âmbito 
da Feira da Caça, Pesca e Lazer, pelo valor de 19.500,00 euros, acrescido de IV A à 
taxa legal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato para a Aquisição de Serviços de Alojamento, pelo valor de 
283,02 euros acrescido de IV A à taxa legal; 

• Autorização da venda do lote L5-5 do Loteamento do Pólo da Gemieira, à empresa 
"OFFICETOTAL", pelo valor de 22.285,12 euros; 

• Fixação do Preço de Venda em 5, 05 euros de Catálogos "Mães Pequeninas" do 
Museu do Brinquedo Português; 

• Aprovação do Protocolo entre o Municipio de Poote de Lima e a Casa do Povo de 
S. Julião de Freixo para a manutenção mo Espaço Internet na Casa do Povo de S. 
Julião de Freixo; 

• Aprovação do Protocolo de Cooperação entre o Municipio de Ponte de Lima e a 
Associação Florestal do Lima - Equipa de Sapadores Florestais SFI8-111; 

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

• Cedência ao Centro Paroquial e Social de Rebordões Santa Maria das antigas 
instalações do Jardim de Inrancia, para a Construção de uma Lavandaria; 

• Autorização à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima da entrada gratuita na 
Piscina da Quinta de Pentieiros, para um total de 18 crianças, entre os dias 23 a 27 
de junho, aquando da realização de atividade lúdico-pedagógica; 

• Autorização ao Basket Club Limiense para a realizaçao do "li 3x3 Street Basket de 
Ponte de Lima", na Alameda de S. João, oos dias 04 e 05 de julho; 

• Isenção do pagamento de taxas nas Piscinas Descobertas ao Basket Club Limiense 
no dia 06 de julho, no período compreendido entre as 12:00 e as 13:30 horas, para 
os atletas e monitores do clube; 

• Cedênc.ia à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 
de llm palco; 

• Cedência ao Rancho Folclórico da Correlhã de um palco para o dia 20 de julho, 
para a realização de um festival de folclore; 

• Cedência à Comissão de Festas da Senhora do Rosário e S. Tiago da Gemieira de 
um palco para os dias 24, 25 e 26 de julho; 

• Cedência à Irmandade de Nossa Sra. da Boa Morte de um palco para os dias 13 e 
25 de julho; 

• Cedência ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento n° 367 - Anais da 
barraquinha no Largo de Camões para os dias 13 e 27 de julho; 

• Cedência ao PSD - Partido Social Democrata do Auditório Mtmicipal para o dia 
04 de julho; 

• Aprovaçao da atribuição das subvenções das renovações apresentadas, de acordo 
com o proposto pelo Gabinete Terra - l' Fase de Renovação de Candidaturas 
Centro Com Vida 2014; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato de Aquisiçao de Serviços de Aluguer de Camarins para a 
Feira do Cavalo, pelo valor de 1.200,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal; 
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• Atribuição ao Centro Paroquial e Social Santa Maria Beiral do Lima de um 
subsidio no valor de 5.000,00 euros para a aquisição de uma carrinha para o 
serviço de apoio domiciliário; 

• Atribuição à Comissão de Festas de ' S. João de um subsidio no montante de 
3.100,00 euros, sendo que 1.750,00 euros se destinam ao pagamento da Banda de 
Música e 1.350,00 euros se destinam ao pagamento da iluminação; 

• Atribuição a Percursos da Música 2014 de uma comparticipação financeira no 
valor 18.000,00 euros para a realização do evento; 

• Aprovação da minuta relativa à I' modificação objetiva ao Contrato nO 2/2013 e 
autorização da despesa inerente à primeira modificação objetiva à empreitada -
Empreitada de "Construção de Pavilhão Gimnodesportivo da Facha"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Anais do adiantamento das verbas para o ano 
de2014; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Fontão do adiantamento das verbas para o ano 
de 2014; 

• Autorização à Junta de Freguesia da Ribeira do adiantamento das verbas para o 
ano de 2014; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Arcozelo de uma comparticipação financeira no 
montante de 99.655.54 euros, IV A incluído destinada à obra a efetuar na "Avenida 
da Igreja"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Boalhosa de uma comparticipação financeira 
no montante de 16.000,00 euros destinado à aquisição de uma viatura para 
assegurar o transporte escolar; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Friastelas de uma comparticipação financeira 
no montante de 16.000,00 euros destinado à aquisição de uma viatura para 
assegurar o transporte escolar; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Gondufe de uma comparticipação financeira 
montante de 4.004,95 euros, IV A incluído destinada à obra de "Melhoramentos na 
Rua da Atalaia"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Bens e Serviços para o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho 
Verde pelo valor base de 61.155,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços de Fomecimento e Colocação de Outdoors e Mupies, pelo 
valor de 21.510,00 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 Limpeza de Saneamento, 
pelo valor de 3.200,00 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 Impressão Digital para 
Diversos Eventos, pelo valor de 4.305,50 euros, acrescido de IV A à taxa legal ; 

• Emissão de parecer favorável à abettura de procedimento por ajuste direto regime 
geral para Prestação de Serviços de Revisão dos Procedimentos adotados em IVA 
pelo Município de Ponte de Lima, com referência ao período compreendido entre 
2010 e 2014, pelo valor base de 57.000,00 euros acrescido de IV A; 

• Aprovação da Adenda ao Contrato de Execução celebrado entre o Ministério da 
Educação e Ciência e o Município de Ponte de Lima; 
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• Aprovação da Proposta da Comissão Executiva do Prémio A. de Almeida 
Fernandes para Constituição do Júri do Prémio; 

• Adesão do Município à Campanha do Conselho da Europa de Combate à violência 
Sexual Contra as Crianças; 

• Cedência da Casa dos Sabores - Clara Penha à Confraria do Sarrabulho à Moda de 
Ponte de Lima e a APACRA; 

• Isenção do pagamento de taxas à Associação Desportiva "Os Limiauos" - Secção 
de Hóquei em Patins para utilização das nas Piscinas Descobeltas do Festival de 
Jardins nos dias 2, 3, 8, 10 e 11 de julho; 

• Autorização ao Centro Paroquial e Social de Ponte de Lima para frequentar as 
Piscinas Descobertas do Festival de Jardins, durante o mês de julho; 

• Cedência à Associação do Povo de Santiago de Gemieira do recinto no Parque 
Empresarial da Gemieira, nos dias 19, 20 e 21 de setembro, para a realização da 8.a 

edição da "Artcolheitas"; 
• Cedência à Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas do Auditório Municipal para o dia 11 de setembro de 2014; 
• Aprovação da Adenda ao Protocolo entre o Mlmicfpio de Ponte de Lima e a 

A.A.P.E.L. - Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana; 
• Aprovação da 2.' Adenda ao Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a 

Casa do Povo de S. J uJião de Freixo para a Construção da Creche - Casa de 
Magalhães; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto para 
Aquisição de Serviços da Campanha Publicitária para o Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde no âmbito da Candidatura ON2 do Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde, pelo valor base de 24.696,00, acrescido 
de IV A à taxa legal; 

• Autorização a Maria Oliveira Pinto para a realização de uma exposição de 
Pintura/Escultura, na Torre da Cadeia Velha, a decolTer no período compreendido 
entre os dias 16 a 29 de julho; 

• Autorização à CAL - Comunidade Artística Limiaoa para a realização de uma 
exposição na Torre da Cadeia do ilustrador limiaoo André Lima Araújo, a decorrer 
no período compreendido entre os dias 04 a 18 de julho; 

• Autorização ao Grupo de Cultura Musical de Ponte de Lima para a realização de 
uma Feirinha no Largo de Camões; 

• Autorização à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, a título gratuito, da 
entrada na Piscina do Festival de Jardins, Museu do Brinquedo, visita ao Festival 
de Jardins e atividades na Quinta de Pentieiros, das crianças/jovens do Lar de 
Jovens D. Maria Pia/S. José; 

• Autorização ao Clube Naútico de Ponte de Lima para frequentar as Piscinas 
Descobertas do Festival de Jardins, a tftulo gratuito, no nlês de Julho; 

• Autorização à Associação Concelhia Feiras Novas para util izar o teITado do Centro 
Histórico, no período compreendido entre as 20:00 horas do dia 08 de setembro e 
as 00:00 horas do dia 20 de setembro de 20 14; 

• Autorização à Associação Concelhia Feiras Novas para utilização llas Feiras 
Novas do espaço Expolima, terrado e restaurante panorâmico, no período 
compreendido entre os dias 10 a 15 de setembro de 2014; 
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• Atribuição ao Clube Náutico de Ponte de Lima de um subsídio no valor de 
3.628,50 euros, destinado à aquisição de uma embarcação; 

• Atribuição ao Clube Náutico de Ponte de Lima de um subsídio no valor de 750,00 
euros, destinado a custear as viagens dos atletas que palticiparam no Campeonato 
Europeu de Maratona, nos dias 13 e 15 de junho; 

• Atribuição à Associação Culhlral e Recreativa de Danças e Cantares de Vitorino 
de Piães de um subsídio no valor de 407,00 euros, destinado a custear despesas 
com a realização do "XI Festival de Folclore" no dia 29 de junho; 

• Atribuição à Associação Cultural Desportiva Recreativa do Rancho Folclórico da 
Ribeira um subsidio no valor de 407,00 euros, destinado a custear despesas com a 
reali zação das "XXIX Ribeiriadas 2014"; 

• Aprovação da proposta de atribuição de subsídios para o ano letivo 201412015; 
• Atribuição à Associação Concelhia Feiras Novas do subsídio no valor de 

100.000,00 euros; 
• Atribuição à Junta de Freguesia da Labntia de um apoio financeiro no montante de 

3.750,00 euros, destinado à aquisição de uma viahlra todo-o-terreno para 
transporte de kit de I n intervenção no combate a incêndios florestais ; 

• Autorização à Junta de Freguesia da Ribeira do adiantalnento das verbas para o 
ano de 2014; 

• Apreciação e aprovação do 2° aditamento à fixação toponímica da Freguesia de 
Gondufe; 

• Aprovação dos Protocolos de Cooperação de cedência dos Campos Municipais 
com as Freguesias de: 
o Navió-Vitorino dos Piães; 
o Correlhã; 
o Bertiandos; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Aquisição de Serviços Contrato de Manutenção Global Anual do Sistema de 
Gestão de Assiduidade, pelo valor de 8.550,00 euros acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato dos Circuitos 
Complementares de Transportes Escolares", pelo valor de 5.750,00 euros 
acrescido de lVA à taxa legal em vigor para o circuito 1, e pelo valor de 3.079,80 
euros acrescido de IV A para o circuito 2; 

• Submeter a discussão pública o Plano de Urbanização das Pedras Finas; 
• Emissão de parecer favoráve l à abertura de procedimento por ajuste direto regime 

geral 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; 

• Aprovação do Protocolo de Cedência de Instalações do Centro Municipal de 
Protecção Civil entre o Município de Ponte de Lima e a Associação Humanitária 

. dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima; 
• Autorização à Associação Concelhia das Feiras Novas para a exploração dos 

parques de estacionamento durante as Feiras Novas; 
• Aprovação do Protocolo de Colaboração entre os Municípios do Alto Minho e os 

Empreendimentos Eólicos do VaJe do Minho; 
• Aprovação do Regulamento do Cartão Municipal Sénior; 
• Aprovação do Regulamento do Cartão Municipal Família Numerosa; 
• Aprovação à Alteração ao Regulamento de Acesso ao Projeto TeITa; 
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• Autorização de Abertura de Concurso de Ideias - Graftiti no Parque Radical de 

Ponte de Lima nos termos do regulamento; 
• Cedência à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Feitosa do refeitório 

do Centro Educativo da Feitosa, a cedência do palco para o dia 30 de agosto, 
cedência de material de promoção turística e colocação de lona no rodapé do 
outdoor na Rotunda da Feitosa; 

• Cedência à Associação Cultural e Recreativa Jogos e Eventos Tradicionais de 
Santa Comba de palco para o dia 16 de agosto; 

• Autorização à P.L.ARTE - Associação dos Artesãos de Ponte de Lima para que os 
artesãos possam expor e vender os seus produtos, durante todos os dias do mês de 
agosto, na Avenida dos Plátanos; 

• Cedência à Irmandade de Nossa Senhora das Neves de palco e de uma barraca de 
metal para os dias 29, 30 e 31 de agosto; 

• Cedência à Comissão de Festas em Honra do Senhor do BooflIl1 e Senhora dos 
Emigrantes de palco para os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de agosto; 

• Aprovação de Venda de edições municipais na "Feira do Livro" com 20% de 
desconto; 

• Fixação do preço de venda dos bilhetes relativos ao concertos 'Expolima a realizar 
no dia 15 de agosto por "Voodoo Marmalade e Mundo Cão" e no dia 16 de agosto 
por "Expensive SouI & Jaguar Bband" - preço diário 7,50 euros e preço para o 
conjunto dos dois dias - 10,00 curos; 

• Autorização da venda do lote L2-112 do Loteamento 2 no Pólo Industrial da 
Gemieira à empresa "MEIGAL, Construção e Administração de Propriedades, SA 
", pelo valor de 63.624,94 euros; 

• Emissão de parecer favorável para a abertura do procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços do Espetáculo Musical de "Expensive SouI & Jaguar 
Band",pelo preço base de 19.500,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato dc Aquisição de Serviço de Impressão Digitalizada pelo 
valor de 315,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviço de Aluguer, Montagem e 
Desmontagem de Palco e Som para Concertos na Expolima e Feira do Livro pelo 
valor de 4.800,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviço de Alojamento no âmbito do 
Programa Verão Total, pelo valor de 1.273,59 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviço de Aluguer de Sistema de Som e 
Luz para Diversos Eventos, pelo valor de 3.800,00 euros, acrescido de lVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviço de Refeições no âmbito do Verão 
Total, pelo valor de 1.556,13 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato para 
Campanha para Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, pelo valor 
de 24.696,00 euros, acrescido de IV A; 
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• Atribuição ao Batotas Ponte dc Lima Clube Desportos Radicais de um subsídio 
extraordinário no valor de 1.629,00 euros, para a reali zação da "Resistência 
Limiana"; 

• Atribuição ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento nO 809 Rebordões Santa 
Maria de um subsídio no valor de 407,00 euros, destinado à realização da "Grande 
Atividade dc Verão 2014"; 

• Atribuição à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 
de um subsídio extraordinário no valor de 24.231,00 euros, destinado à reparação 
da viatura de combate a incêndios florestais; 

• Aprovação do Relatório Final e Adjudicação da Empreitada dc "Alargamento da 
Atual Rede de Esgotos - Loteamento de Crasto - Ribeira - Ponte de Lima", pelo 
valor de 288.622,90 euros acrescido de IV A; 

• Aprovação do projeto de execução, programa de procedimento, caderno de 
encargos, abertura de procedimento por concurso público, designação do Júri e 
aprovação do prazo da Empreitada de "Parque da Vila - Parque Urbano de Ponte 
de Lima"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Estorãos o adiantamento das verbas para o 
ano de 2014; 

• Atribuição à Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães de uma comparticipação 
financeira no valor de 3.000,00 euros destinada à aquisição de um terreno para um 
parque de estacionamento; 

• Emissão de parecer favorável à abertw'a do procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato de Aquisição de Serviços de Segurança para Diversos 
Eventos, pelo valor de 1.545,00 euros acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Diversas Reparações na Escola 
de S. Pedro d' Arcos, pelo valor de 4.000,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Refeições para Diversos 
Espetáculos, pelo valor de 1.229,25 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abettura de procedimento, adjudicação e 
celebração de contrato de Aquisição de Serviços de Impressão Digitali~da para 
Diversos Eventos Culturais, pelo valor de 368,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer tàvorável de adjudicação e celebração de contrato de 
Aquisição de Serviços Jurídicos no âmbito da Reprivatização da Empresa Geral de 
Fomentos, S.A., pelo valor de 49.285,71 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto de 
Aquisição de Serviços de Vídeos Promocionais "Ambiente", Cultura e Património 
e "Enogastronomia Limiana" no âmbito da Candidatnra Norte-08-0169-Feder-
000115-Loja Interativa de Turismo de Ponte de Lima pelo valor de 9.300,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto de 
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 eurus, acrescido 
de IVA; 

Tel259 900 400 , Fex 258900410 · Preço do Repúblicl:l' 4990.(l62. Ponte de LlI"l'lEl ' ge.-el@çm-pontc:dc:lim~.pL. · www.cm-~ntc 



\IIL NIC 'PIC 
:!~ PoNTE El t!A 

• Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto de 
Aquisição de Serviços de Revisão do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, 
pelo valor de 74.500,00 euros, acrescido de IVA; 

• Abertura de Procedimento, aprovação das peças do procedimento, convite e 
cademo de encargos e designação do júri para Prestação de Serviços de 
"ConstruçãolBeneficiação de Praias Fluviais e Áreas de Lazer - Intervenção de 
Controlo de Invasoras Lenhosas no Rio Lima"; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento para Aquisição de 
Proteções e Portas Automáticas em Vidro para Alpendres do Mercado Mtmicipal 
por ajuste direto pelo preço base de 14.341,94 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto n° 33/2014 e 
abertura de novo procedimento por ajuste direto para Aquisição de Serviços de 
Levantamento e Investigação de Património Museológico na Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes, Constituição de Bases Informáticas de dados com 
Inventariação de Bens referenciados, Consulta de Documentação Histórica em 
Arquivos Distritais e Mwlicipais c Articulação com Entidades Proprietárias dos 
Bens Inventariados para o Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, 
pelo preço base de 23.000,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto n° 47/2014 e 
abeltura de novo procedimento por ajuste direto para Prestação de Serviços de 
Revisão dos Procedimentos Adotados em IV A pelo Mtmicípio de Ponte de Lima, 
com referência ao período compreendido entre 20 I O e 2014, pelo preço base de 
57.000,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimcnto por ajuste direto, 
aprovação das peças do procedimento, convite, cademo de encargos e designação 
do júri para Prestação de Serviços de "Implementação da Grande Rota de 
Montanha - Ponte de Lima; 

• Aprovação da Proposta de Proibição de Estacionamento na Freguesia da Gandra; 
• Aprovação da Proposta de Proibição de Estacionamento no sentido descendente 

para o acesso local na Rotunda de S. Gonçalo; 
• Aprovação da Proposta referente ao Dia Internacional da Juventude - 12 de 

Agosto; 
• Aprovação da Proposta de Alteração de Trânsito durante o período das Feiras 

Novas com inicio às 17:00 horas do dia 12 até às 06:00 horas do dia 16 de 
setembro de 2014; 

• Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal do Horário de Funcionamento 
dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação dc Serviços do 
Mwlicípio de Ponte de Lima; 

• Aprovação do Regulamento Pedypaper Ribeirinho - Concurso de Telas "O Rio 
Lilna"; 

• Aprovação do cademo de encargos e programa de concurso para Concurso Público 
de Arrendamento das Lojas 1 e 2 do Parque Radical de Ponte de Lima; 

• Adjudicação da Alienação do Prédio Urbano inscrito na Matriz Predial Urbana sob 
o art.° 1398, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nO 3084, sito no 
Lugar de Mosteiro, Refoios do Lima, pelo valor de €75.000; 

• Aprovação do Protocolo entre o Mtmicipio de Ponte de Lima e a Associação 
Desportiva "Os Lirnianos"; 
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• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Escola 
Desporti va Limiana - ED L; 

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

• Aquisição dc 6 exemplares da publicação "Retrato de Uma Vida", de Mário Rocha 
pelo preço de 50,00 euros/unidade; 

• Ccdência ao Rancho Folclórico da Correlhã do palco para o dia 28 de setembro: 
• Cedência à Comissão de Festas Sr. • dos Caminhos, Fornelos do palco para os dias 

26, 27 e 28 de setembro; 
• Cedência à AL TI Cepões do refeitório do Jardim de Infância de Cepões, no dia 16 

dc agosto, para a realização de arraial minhoto; 
• Cedência à Associação Cultural e Desportiva do Grupo Folclórico de S. Marta de 

Serdedelo da cozinha e salão do Jardim de Infância de Serdedelo, no dia 10 de 
agosto; 

• Cedência ao Centro Paroquial e Social de Fomelos do Auditório Rio Lima no dia 
31 de julho; 

• Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços de Segurança Feiras Novas 20 14, pelo valor de 
20.000,00 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão dc parecer favorável para a abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração para Aquisição de Serviços de Direitos de Autor, pelo valor de 
1.835,00 euros; 

• Cedência ao Movimento 51 do Auditório Rio Lima para o dia 06 de setembro, no 
período compreendido entre as 20:30 e as 00:00 horas, para a realização de um 
colóquio; 

• Aprovação da Renovação de candidaturas da 2' fase de 2013 ao Centro Com Vida 
- Incentivo ao Arrendamento no Centro Histórico de Ponte de Lima; 

• Aprovação da minuta relativa à I" modificação objetiva ao Contrato nO 1/2013 e 
autorização da despesa inerente à mesma relativa à Empreitada de "Construção de 
Pavi lhão Gimnodesportivo da Feitosa" ; 

• Aprovação da minuta relativa à la modificação objetiva ao Contrato nO 9/2013 e 
autorização da despesa inerente à mesma relativa à Empreitada de "Construção de 
Pavilhão Gimnodesportivo da Ribeira" ; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Serdedelo de uma comparticipação financeira 
no montante de 1.340,05 euros, acrescido de IV A à obra de reconstrução de muro 
de suporte na Travessa da Pena. 

• Apreciação e aprovação do aditamento ao processo de fixação toponfmica da 
Freguesia de Arca e Ponte de Lima; 

• Atribuição à Junta de Freguesia S. Pedro de Arcos de uma comparticipação 
financeira à obra de reconstrução das passagens do Mourão, Bufo e Silvareira. A 
Câmara Municipal de liberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 
financeira no montante de 2.467,66 euros, acrescido de IV A; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte de uma 
comparticipação financeira no montante de 6.025,41 euros, acrescido de IVA 
destinada à obra de construção de muro de suporte no caminho das Sarradas em 
Labrujó; 
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• Atribuição à Junta de Freguesia de Sá de uma comparticipação fUlanceira no valor 
de 10.000,00 euros destinada à obra de beneficiação do Campo de Jogos; 

• Emissão de parecer favorável para abertura de procedimento, adjudicação e 
celebração do contrato de Aquisição de Serviços de Aluguer de Som e Luz, pelo 
valor de 2.500,00 curos acrescido de IV A; 

• Adjudicação da Alienação através de hasta pública do prédio urbano inscrito na 
matriz predial urbana sob o art.° 991-P, descrito na conservatória do registo predial 
sob o n° 1221, sito na Rua Foral de São Martinho, na Freguesia da Gandra pelo 
valor de 90.000,00 curos; 

• Aprovação da Proposta de Beneficios Fiscais 2015 para o ano de 2015 - Submeter 
à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal; 

• Autorização ao CLAC - Clube Limiano de Automóveis Clássicos para ocupação 
do Passeio 25 de Abril destinado à realização de um encontro de motos, 
automóveis antigos e clássicos, no próximo dia 7 de setembro; 

• Autorização de encerramento do Centro de Interpretação Ambiental ao fim-de
semana e feriados, cntre os meses de outubro inclusive e o mês de fevereiro de 
2015; 

• Cedência à Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico do 
Teatro Diogo Bemardes, para o dia 22 de novembro de 2014, para a realização de 
uma Convenção Nacional dos Municípios com Centro Histórico; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato referente aos 
Transportes Escolares - Ano Letivo 2014/2015 Circuito nO 1 pelo valor de 
17.257,50 euros acrescido de IVA, Circuito nO 2 pelo valor dc 9.051 ,78 acrescido 
de rVA e Circuitos nOs 3, 4 e 5 pelo valor de 56.463 ,00 euros, acrescido de IV A; 

• Atribuição à Associação Cultural e Recreativa do Rancho Folclórico e Etnográfico 
da Casa do Povo de Poiares de um subsídio no valor de 407,00 euros destinado a 
custear despesas com a realização do festival folclórico; 

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

• Reunião com o Dircctor Regional da Cultw·a do NOIte; 
• Reunião com o Director do Centro Distrital de Solidariedade e segurança Social de 

Viana do Castelo; 
• Participação [la Sessão de Abertura da "24'. Feira do Vinho Verde e Produtos 

Regionais; 
• Visita do Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional ; 
• Assinatura de Protocolos com as Fábricas da Igreja Paroquial de: 

o Santa Maria dos Anjos - Ponte de Lima; 
o Ribeira; 

• Reunião com o Presidente da CCDR-N 
• RelUlião com Técnicos do IGESPAR; 
• Pwticipação na Cerimónia de Abertura do VIII Feira do Cavalo; 
• Vidita dos Senhores Secretários de Estado da Cultura c da Alimentação e 

Investigação Agroalimelltar; 
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• Participação no Seminário "Por um Alto Minho Coeso e Inclusivo 2014/2020"; 
• Reunião com a Incubo "Projecto Piloto EMER"; 
• Reunião com a UNICER; 
• Reunião com o Círculo Portuense de Ópera; 
• SReunião co a Direcção de Águas do Minho e Lima; 
• Acompanhamento da Visita do Senhor Secretário de Estado do Turismo ao Alto 

Minho; 
• Participação na Abertura da Exposição dos "50 Anos do Cortejo Etnográfico das 

Feiras Novas"; 
• Reunião do Conselho Municipal de Educação; 
• Reunião da Assembleia Geral da Associação Concelhia das Feiras Novas; 
• Participação no Programa "Festa de Verão" da RTP sobre Ponte de Lima; 
• Participação na Cerimónia de Abertura da VI Feira de Caça, Pesca e Lazer; 
• Visita do Senhor Secretário de Estado do Turismo; 
• Participação na apresentação do cartaz das Feiras Novas 2014 e da aplicação 

mobile Feiras Novas; 
• Palticipação na Inauguração da Remodelação do Centro de Convívio do Centro 

Paroquial de Arcozelo; 
• Participação na Cerimónia de Abertura da Feira do Livro; 
• Reunião com os Sindicatos, ST AL e STNTAP; 
• Reunião com o Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Poiares 

Maduro; 
• Reunião com o Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação 

Agroalinlentar 
• Reunião com o Director Geral da Agricultura e Desenvolvinlento Regional; 
• Participação na Abertura na Feira Medieval de Freixo; 
• Participação na Abertura da Feira Medieval de Arcozelo; 
• Participação nas Cerimónias do Dia da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 

Lima; 
• Reunião com a DSTIV ALICOM; 
• Participação nas cerimónias do Dia do Combatente Limiano; 
• Reunião com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas; 
• Reunião com ACP, Presidentes de Câmara e ERT Porto e Norte, com o objetivo 

de discutir assuntos relativos à realização do Rally de Portugal em 2015 no norte 
do pais; 

• Acompanhamento na Visita do Senhor Vice-Primeiro-Ministro, às instalações da 
Europac Kraft Viana, S.A., em Deocriste; 

• Visita às Instalações do Banco Alimentar de Viana do Castelo; 
• Participação nas Sessões de Abertura e Encerramento das Jomadas"Gestão e 

Preservação e Acesso à Informação Digital"; 
• ReUlúões da Direcção da Associação Portuguesa de Municípios 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; 
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• Participação da Assembleia InteIlllUJucipal 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; 
• 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, 11 de Setembro de 2014 

o Presidente da Cámara 

Victor Mendes (Eng,O) -
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Saldos devedores 

INDICADORES RELATIVOS A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA- 09 DE SETEMBRO DE 2014 

DESIGNAÇÃO 

11 

I Em""", ro. 
II 

Fornecedores de bens e serviços 

I 

Encargos com empréstimos 
bancários 

11 Disponibilidades 
11 

VALOR 

I (Euros) 

311009,43 ' 

'58875,34 I 

90562,50 

12163243,18 1 
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