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EDITAL 

_Eng.º Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56. 0 do Anexo Ida Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 14 de dezembro de 2020 e aprovada a 28 de 

dezembro de 2020. ---------~-------------

_Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ___________________ _ 

Ponte de Lima, 28 de dezembro de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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14 de dezembro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 14 de dezembro de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 
Drª Ana Maria Martins Machado 
Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e quinze minutos 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M ª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.690.136,07 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------
- O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de pesar pelo falecimento de 

António Fernandes, ex-presidente da junta de freguesia de Brandara. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado 

conhecimento à família. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal no sentido de saber se existe ou não algum compromisso 

por parte da Câmara Municipal, na pessoa do Senhor Presidente ou do Vereador Eng.2 Vasco 

Ferraz, considerando a exposição que foi remetida à Junta de Freguesia da Ribeira e da qual 

lhe foi dado conhecimento, para instalar o centro logístico de combustíveis na Ribeira. __ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessários. _____________________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes .. ____________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 27 de novembro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária., ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 1/14 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/18 - Lote nº 1, na Rua do Assento, na Freguesia da Ribeira - Requerente: 

Francisco José Gomes de Sousa e Suely Gomes de Sousa - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade indeferir o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 

2/18, Lote n2 1, sito na Rua do Assento, na Freguesia da Ribeira, requerido por Francisco 

José Gomes de Sousa e Suely Gomes de Sousa, considerando que não cumpre com o 

disposto na Portaria n.2 216-B/2008, de 3 de março, no que diz respeito à criação de lugares 

de estacionamento, conforme informação técnica. ______________ _ 

_ 2.2 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROCESSO DIVERSOS Nº 601/19 - LOCAL DA 

OBRA: Rua de Parada nº 20, Freguesia de Cabração e Moreira do Lima - Emissão de ' 

declaração de Interesse Público Municipal - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 
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unanimidade considerando a informação técnica prestada, propor à Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Público Municipal da obra de um conjunto de edifícios para 

atividades turísticas, relativa ao processo diversos n.2 601/19, requerido por Bonuseventus, 

Lda. 

_2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 1/19 - Requerente: RIO SUL -

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO 

LAMEIRÃO, LDA. E BORLIMÓVEL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA. -

Via D. Pedro 1 - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o projeto condicionado ao encerramento do acesso 

mais próximo e paralelo à Via D. Pedro 1. _________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS. ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

ADJACENTE À IGREJA DE SANTA CRU2 DO LIMA" - Adjudicação e aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final, 

adjudicando a empreitada "Requalificação do Parque de Estacionamento Adjacente à Igreja 

de Santa Cruz do Lima", à empresa "Duque & Duque, Terraplanagens, Lda.", pelo valor total 

de 167.001,50 € (cento e sessenta e sete mil e um euro e cinquenta cêntimos), mais IVA à 

taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. __ _ 

_ {04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Taxa de 

Atualização Tarifária 2021 a aplicar aos serviços de transporte público da sua competência 

-Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Taxa de Atualização 

Tarifária máxima de 0% a aplicar em 2021, proposta pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, respeitando assim a Taxa de Atualização Tarifária máxima definida pela AMT. _ 

_ 4.2 - ADITAMENTO AO ANEXO I DO CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A A.D.A.M. - ÁGUAS DO 

ALTO MINHO, S.A. -Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.• Maria João 

Sousa, aprovar o aditamento ao anexo I do contrato de cedência de utilização de 

infraestruturas entre o Município de Ponte de Lima e a A.D.A.M. -Águas do Alto Minho, S.A. 

_4.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Aprovação do parecer 

elaborado sobre a relevância do Basket Club Limiense em termos de interesse geral, que 

contribua para a apreciação da pretensão do Basket Club Limiense de obtenção do 

(_ 
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estatuto de utilidade pública". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

parecer elaborado sobre a relevância do Basket Club Limiense, em termos de interesse geral 

contribuindo desta forma para a apreciação da pretensão de obtenção do estatuto de 

utilidade pública. ___________ ________________ _ 

_ 4.4 - CONTRATO PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com três votos a favor, duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa e um voto 

contra da Senhora Vereadora Eng.ª Mecia Martins, aprovar o Contrato Programa a celebrar 

com a Associação Concelhia das Feiras Novas. A Senhora Vereadora Eng.ª Mecia Martins 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presenta ata, como documento número um 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. A Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Machado não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. __ 

_ 4 .5 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA PARES_3.0 - Aprovação da Minuta. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de apoio 

financeiro entre o Município de Ponte de Lima e a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de 

Lima Pares_3.0. ____________________________ _ 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quinze minutos. ________ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

O Presidente, 

'> Çf-+-\ ---~ 
A Secretária, 

Une-~ fifnh ~~ li f lr, Jt ~ P.u J.r.{ 



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

14 DE DEZEMBRO DE 2020 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (4.4) CONTRA TO PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO CONCELHIA 
DAS FEIRAS NOVAS-Aprovação. 

Como é do conhecimento de todos os Limianos, neste ano de 2020, devido a situação pandémica 

que assolou o mundo não se realizaram as Feiras Novas. 

Contudo isso não foi impeditivo para que a A.C.F.N. viesse, mais uma vez, apresentar um pedido 

de subsídio no valor de 60.000,00€, (sessenta mil euros). 

De acordo com o documento apresentado pela Associação, esta arrecadou em receitas, mais de 

130.000,00€, (cento e trinta mil euros), através de ~ trocínios e destaca-se o da Super Bock e do 

reembolso de impostos e apresenta uma despesa, 200.000,00€ (duzentos mil euros) no ano em 

que não se realizaram as Feiras Novas. 

Vem agora pedir a este Executivo Camarário que lhe atribua um subsídio de 60.000,00€,(sessenta 

mil euros) para pagar o IRC no valor de 46.459,00€, (quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta 

e nove euros) e alegam que a restante verba é para pagar serviços e ter fundo de maneio em caixa, 

para eventuais despesas. 

Caros Limianos, uma associação que paga mais de 46.000,00€, (quarenta e seis mil euros) de IRC, 

Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas é uma associação que apresenta lucros. 

O IRC é um imposto que incide sobre o rendimento das empresas e é calculado com base nos 

lucros do ano anterior. 

Ora, se as Finanças atribuem à A.C.F.N um IRC para pagar, é porque A.C.F.N apresenta lucro, e 

se apresenta lucro, porque é que o Senhor Presidente da Câmara lhes quer dar mais 60.000,00€ 

do orçamento municipal? 

Senhor Presidente, desde o início deste mandato, que alerto para a má gestão desta Associação e 

assisto ao esbanjar de dinheiro dos contribuintes Limianos, quer nos espetáculos de abertura das 

Feiras Novas quer nos espetáculos de abertura da Feira do Cavalo, espetáculos esses 

completamente redundantes na realização das festas em causa. 

(Y) 
) ) }D 



O Senhor Presidente faz-me lembrar a história de um pai que tem, um filho bom e um filho mau, e 

sempre que o filho mau, tem um mau comportamento o pai mete a mão ao bolso e continua a 

incentivar esse mau comportamento. 

Com V.Ex.ª passa-se exatamente a mesma coisa; 

Continua a premiar a má gestão da A.C.F.N. mantendo a presidente dessa mesma associação, 

uma pessoa incapaz de uma boa gestão, cujo objetivo é usar a A.C.F.N. para alimentar o seu ego 

pessoal e o ego da sua família direta, assim como, alimentar o ego do Presidente e dos colegas da 

maioria. 

O Senhor Presidente continua a meter a mão ao bolso dos contribuintes para dar à Associação o 

dinheiro que não é seu; 

O Senhor Presidente continua a meter a mão no bolso dos contribuintes Limianos para patrocinar 

este naufrágio, pois a A.C.F.N. há muito que se está afundar em dívidas, mas tanto para V.Ex.ª 

como para a presidente dessa mesma Associação, o importante é que a banda continue a tocar no 

convés do navio. 

Convém esclarecer os Limianos que a Câmara Municipal para além do subsídio que atribui, paga 

diretamente e ilegalmente despesas com milhares de refeições, assumidas pelas Feiras Novas e 

Feira do Cavalo, bem como estadias com refeições incluídas e outras despesas mais, numa clara 

violação da legalidade, que se fosse somado ao subsídio estaríamos a falar de um mega subsídio 

astronómico, coisa que convém esconder da opinião pública. 

Gosto das Feiras Novas. Vivias intensamente desde a minha infância, passando pela adolescência 

até aos dias de hoje. Nasci no coração da terra onde a Associação tem a sua sede social. Corre

me no sangue o ADN de gerações familiares, que as viveram no passado com a mesma 

intensidade, que agora as vivo eu. Não tenho necessidade de fingir, como alguém que conheço, 

que demonstra gostar tanto ou mais que os seus naturais, esquecendo-se esses, que nunca tem 

uma palavra de elogio, ou de qualquer outra natureza, em relação ao sítio onde nasceram e 

cresceram. Apagaram tudo que está para trás, mas dizem gostar muito das Feiras Novas, até que 

um dia vão viver para outro lado, para passarem a gostar do santo, que até pode fazer de diabo. 

O que não gosto é de oportunismos e despesismos sem qualquer nexo à custa dos contribuintes 

limianos. Disso eu não gosto. Isso eu não aprovo e por isso denuncio para que V.Ex.ª possa por 

fim a esta pouca vergonha. 

Este contrato-programa apresentado é bem-vindo mas peca por tardio, pois já há muitos anos que 

a lei o obriga. 



Lembro a este Executivo o que este contrato-programa diz na sua alínea d) do n. 0 2 da clausula 4.ª, 

obrigação da Associação, cito, "Manter a sua situação regularizada relativamente a contribuições 

para a segurança social ou impostos que haja lugar", ou seja, o subsídio só pode ser atribuído se 

associação tiver os impostos pagos, o que não é o caso, pois o presente subsídio de 60.000,00€, 

(sessenta mil euros) é para pagar o imposto sobre o lucro apresentado pela Associação; 

Conclusão: no mesmo ato da celebração do contrato-programa é proposta a sua violação, com 

atribuição de um subsídio a uma associação que apresenta impostos por pagar. 

O capitão do navio, que se está afundar, manda que a banda continue a tocar no seu convés. 

Em consciência voto contra, e solicito que esta declaração de voto, assim como, os documentos 

que a constituem fiquem anexos à ata, para que sejam públicas as razões que invoquei na decisão 

que acabei de tomar. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Macia Marti $ 
Engª. Civil "-.... 
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Parecer: 

DATA: 4/12/2020 

Informação: 

Informação Interna 

Unidade Orgânica: "Divisão Administrativa e Financeira" 

Despacho: 

Ili! 1 ,1;:.',,·1 /·, 1 .:11 (1 1 111! ·'i ,·l"t ·• 

DE: Chefe da DAF 

PARA: Presidente 

CC: 

ASSUNTO: Contrato programa com a Associação Concelhia das Feiras Novas 

Em anexo o contrato programa a celebrar com a Associação Concelhia das Feiras Novas, para apreciação e 

aprovação. 

À consideração superior, 

Nod.073/SGQ. 00 

A Chefe da DAF, 

.:.i.. ~ V Uv 
(Soia Velho, Dr.ª) 
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CONTRATO-PROGRAMA 

Considerando que o n.º 3 do artigo 59.2 da Lei n.!! 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local (RJAEL), na sua redação atual, manda aplicar, 

com as devidas adaptações, o disposto no artigo 47.!! daquele regime, às associações de direito 

privado em que as entidades públicas locais participantes exerçam uma influência dominante 

em razão da verificação dos requisitos constantes do n.º 1 do artigo 19.º, ainda daquele regime; 

Considerando que a Associação Concelhia das Feiras Novas, é uma associação sem fins 

lucrativos, constituída por escritura pública, que se anexa; 

Considerando que o Município de Ponte de Lima, doravante MUNICÍPIO, exerce uma influência 

dominante sobre a Associação, nos termos do disposto na alínea e) do n.!! 1 do artigo 19,!! do 

RJAEL, em virtude de fazer parte dos órgãos de direção; 

Considerando que constitui atribuição do MUNICÍPIO promover o desenvolvimento económico, 

cultural e social do concelho, nos termos do disposto na alínea e} do n.2 2 do artigo 23.2 do 

Regime Jurídíco das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.!? 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual; 

Considerando que a ASSOCIAÇÃO tem como objeto a organização e promoção das festas e 

outros eventos culturais e recreativos, nomeadamente a organízação e realização das festas 

concelhias, tradicionalmente denominadas ''Feiras Novas", conforme decorre do artigo 2º dos 

respetivos Estatutos; 

Considerando que as atividades desenvolvidas pela ASSOCIAÇÃO se integram na política 

municipal de promoção do desenvolvimento económico, cultural e social local; 

Considerando que é necessário dotar a ASSOCIAÇÃO dos instrumentos financeiros que lhe 

garantam as condições necessárias para a prossecução da sua atividade, em concretização da 

política municipal de promoção do desenvolvimento económico, cultural e social local; 
Considerando que decorre do n.º 1 do artigo 47.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 59.º, ambos 

do RJAEL, a possibilidade do MUNICÍPIO atribuir subsídios à exploração às associações 

participadas nas quais exerça uma influência dominante, mediante a prévia celebração de 

contratos-programa; 

Considerando que, segundo estipula o n.º 2 do artigo 47.2 do RJAEL, os contratos-programa 

devem definir detalhadamente o fundamento da necessidade do estabelecimento da relação 

contratual, a finalidade desta, os montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia 

e a eficiência que se pretende atingir com a mesma, concretizando um conjunto de indicí!dores 

ou referenciai5 que permitam medir a realização dos objetivos. 

Entre: 
Eng.!! Victor Manuel Alves Mendes, com domicílio necessário nos Paços do concelho, em Ponte 

de Lima, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, e nesta qualidade 

outorgando em representação do Município pessoa coletiva de direito público número 506 811 

913, nos termos da alínea a}, do nº 1, do art.!l 35º, Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e nos termos de deliberação da Câmara Municipal de _ de ___ de 2020; 

Ea 
Associação Concelhia das Feiras Novas, NIF ..................... , com sede ................................................ , 

É celebrado o presente contrato-programa, doravante CONTRATO, que se rege pelos termos 

condições coostantes das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1.~ 

Fundamento e Objeto 



1. O presente CONTRATO fundamenta-se no disposto no n.9 3 do artigo 59.º, conjugado com o 

n.e 1 do artigo 47,9, ambos da Lei n.e 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, que aprova 

o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local (RJAEL). 

2. O CONTRATO visa regular os termos e as condições de atribuição pelo MUNICÍPIO de um 

subsídio à exploração à ASSOCIAÇÃO, destinado a apoiar a respetiva atividade, decorrente da 

sua prossecução em conformidade com o interesse municipal de promoção do desenvolvimento 

económico, cultural e social local. 

CLÁUSULA 2.ª 

Finalidade e objetivos 

De acordo com definido na Cláusula anterior, o CONTRATO visa contribuir para a concretização 

da atividade da ASSOCIAÇÃO, na prossecução do seu objeto geral, com vista à organização e 

promoção das festas e outros eventos culturais e recreativos, nomeadamente a organização e 

realização das festas concelhias, tradicionalmente denominadas "Feiras Novas". 

CLÁUSULA 3.' 

Subsídio à exploração 

1. O montante do subsídio à exploração a atribuir à ASSOCIAÇÃO é de €~-----
( ................ ), o qual será integralmente pago no início do mês do __ _ 

2. O montante referido no número anterior foi estimado com base 

..................................................................... e destina-se a .............................. . 

CLÁUSULA 4.ª 

Obrigações dos outorgantes 

1. Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

a) Proceder ao pagamento do subsídio à exploração nas condições referidas no n.9 1 da Cláusula 

3.ª; 
b) Verificar o cumprimento do CONTRATO por parte da ASSOCIAÇÃO e a aplicação e adequação 

aos fins propostos das verbas disponibilizadas, podendo realizar ou mandar realizar as ações de 

fiscalização e as avaliações e auditorias especfalizadas consideradas adequadas para o efeito. 

2. Constituem obrigações da ASSOCIAÇÃO, designadamente: 

a) Desenvolver as atividades previstas no Plano de Atividades para o ano de 20_, com vista à 
prossecução dos objetivos estabelecidos na Cláusula V; 
b) Aplicar o subsídio à exploração atribuldo ao fim a que se destina; 

c) Prestar, no prazo razoável que lhe for fixado, todas as informações e documentos que forem 

solicitadas pelo MUNICÍPIO, relativos à execução do CONTRATO, incluindo um Rehitório Final 

com a identificação dos objetivos alcançados, a descrição das atividades realizadas e a 

apresentação dos resultados obtidos; 
d) Manter a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social ou 

impostos que haja lugar; 
e) Mencionar o apoio atribuído, nas termos e na forma que forem indicadas pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA 5.ª 

Modificações subjetivas e objetivas 

1. A ASSOCIAÇÃO não pode ceder, alienar, ou por qualquer forma onerar, no todo ou em parte, 

a sua posição no presente CONTRATO ou realizar qualquer negócio que vise atingir idêntico 

resultado sem prévio consentimento do MUNICÍPIO. 

2. O presente CONTRATO pode ser alterado por acordo das partes, nomeadamente em virtude 

de alteração superveniente ou imprevista das circunstâncias ou quando a sua execução se torne 

excessivamente onerosa para qualquer das partes. 



CLÁUSULA 6." 

Vigência do Contrato 

1. O presente CONTRATO produzirá os seus efeitos a partir de_ de ____ de __ e vigorará 

até _de ___ . __ de __ , salvo resolução pelo MUNICÍPIO, ao abrigo da Cláusula seguinte. 

2. A cessação da vigência do CONTRATO pelo decurso do prazo não extingue a obrigação da 

ASSOCIAÇÃO restituir a comparticipação financeira paga, no caso de não ter sido aplicada ao fim 

a que se destinava. 

CLÁUSULA 7,1 

Resolução do Contrato 

1. O MUNICÍPIO pode resolver o CONTRATO, caso a ASSOCIAÇÃO incorra em incumprimento 

grave ou reiterado, não sanado em prazo a fixar, ou se desvie dos seus objetivos. 

2. A resolução do CONTRATO, ao abrigo do número anterior, não confere à ASSOCIAÇÃO direito 

a qualquer indemnização e constitui esta na obrigação de restituir a comparticipação financeira 

que lhe tenha sido paga no caso de não ter sido aplicada ao fim a que se destinava. 

CLÁUSULA 8.• 
Omissões 

Os casos omissos no presente CONTRATO serão objeto de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA 9.• 
(Cabimento e Compromisso) 

A classificação on;amental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente a este 

CONTRATO, a realizar no atual ano económico é a seguinte ..................... , como consta das 

informações de cabimento n.• ........... e de compromisso n." .............. ,de ........................ e de_ 

............... , respetivamente. 

Este documento é lavrado em duas vias de igual teor, uma para cada um dos outorgantes, e vai 

ser assinado pelos representantes anteriormente Identificados, rubricando-se cada uma das 

páginas e ainda autenticado com selo branco pelo Municfpio de Ponte de Lima e carimbado pelo 

Segundo Outorgante, ficando um exemplar parn cada um dos outorgantes. 

Ponte de Lima, de ---·---~ de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal, O Presidente da .............................. , 

Victor Mendes/Eng." 



FEIRAS NOVAS Exmº Senhor 
. - \ \ ~ 

Presidente da I -~r-
Camara Municipal de Ponte de Lima 

- -\- \ 
_rJ~LP 

"" _\ -
<.. 0---,tc_ . 

( \.\7 , u:> 
Atravessamos uma crise provocada pela pandemia Covld 19 que assola o 

nosso país e o mundo, com grande Impacto em todos os domínios. 

A Associação Concelhia Feiras Novas não ficou imune ao ser 
impossibilitada de realizar as tradicionais Feiras-Novas 2020. 

A privação deste evento, para além de outras consequênc~ , eve um 
impacto negativo sem precedentes na tesouraria desta associação, já que, 
durante o corrente ano não teve qualquer receita por esta via. 

2020 foi também um ano de "arrumar a casa", foram auditadas as contas, 
regularizados impostos e colmas de anos anteriores. Mudamos de contabilista e 
tesoureiro. 

Pensamos reunir agora, as condições necessárias para prosseguir com 
os destinos desta associação, com a excelência que ela merece. 

Porém, para concluir este processo, necessitamos do apoio do parceiro 
de sempre, o Município de Ponte de Lima. 

Porque, pese embora a não realização das festividades, existem 
despesas correntes inadiáveis, como o pagamento de impostos infra descritos, 
que terão de ser efetuados até ao final do presente ano, sob pena de acrescerem 
juros e coimas: 

- IRC de 2019 ... ............. .. ......... ........ .... ................................... .... ..... 14.459€ 

- Pagamentos por conta IRC .. ....... ....................... ........ ........... .. ......... 32.000€ 

Julgamos também, ser de cabal interesse para a imagem desta 
associação o pagamento, ainda este ano, dos seguintes serviços que nos foram 
prestados e para os quais não dispomos de verba. As nossas disponibilidades 
nesta data resumem-se a 2.940€: 

- Auditoria externa ......... .. ............. ... .............. .. ............ .. .............. ... .. 3.690€ 

- Gabinete de contabilidade ........ ........ ........... ..... .... ...... .......... ........... 1.292€ 

- Serviços prestados no museu do brinquedo ... ..... .. ...... .... .... .. ........ ..... 2.387€ 
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(:!~~TUAÇAO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇAO CONCELHIA DAS FEIRA 'F/i'J: NOVAS A 19·11·2020 

FE IRA~SNCOMJ:liSa e Banco a 31-12-2019 72.785,45 €1 

RECEITAS DE 2020 

Super Bock 85.750,20 € 

Reembolso IVA 22.624,04 € 

Reembolso IRC 5.830,47 € 

Rodrigues & Queiras (cliente) 6.150,00 € 

Turilima (cliente) 1.500,00 € 

Anipura (cliente) 9.225,00 € 

Total 131.079,71 € 

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2020 

Impostos e multas anos transatos 67.019,80 € 

IVA devido em 2020 14.378,92 € 

IRC devido em 2020· 12.737,45 € 

Rancho Lusitanos 500,00 € 

Rancho Ponte de lima 500,00 € 

Ran cho Rebordões 800,00 € 
Rancho Gondufe 800,00 € 

Rancho Correlhã 800,00 € 

Rancho Danças e Cantares PTL 800,00 € 

Samsys 166,05 € 

Sygna 602,70 € 

Econtab 490,00 € 

Herdeiros Museu do Brinquedo 1.600,75 € 

Pirotecnia 45.97,6,85 € 

Despesas bancarias 192,60 € 

Abel Lopes 15.375,00 € 

Maria Adelina 27.886,15 €. 

Jose Viana Malheiro 1.230,00 € 

Joaquim M artins Pereira 492,00 € 

Andre Emanuel 4.500,00 € 

lntactimagem 2.050,41 € 

Toca das Artes 1.180,00 € 
João Miguel da Silva Pereira 845,00 € 

Total 200.923,68 € 

lsaldo atual bancos 2.941,48 €1 
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FEIRAS NOVAS 

Face ao exposto, vem esta associação solicitar uma comparticipação de 
~0.000€, para pagamento dos Impostos e despesa,s supramencionadas sendo 
que os remanescentes ~2~..p.estin..amc~~[µo~ de tn. elo, necessário para 
fazer face a outras despesas que surjam, bem como ao pagamento do 
contabilista no inicio de 2021. 

Para melhor compreensão deste pedido, segue em anexo mapa onde 
consta o montante de disponibilidades que transitaram de 2019 para 2020, bem 
como as receitas e pagamentos efetuados durante o corrente ano. 

Só com esta ajuda será possível prosseguirmos. Ê necessário pensar já a 
organização das feiras novas 2021. Festas representativas do concelho, imagem 
de referência que os Llmianos tanto se orgulham. 

A Direcção da Associação Concelhia das Feiras Novas agradece, desde 
já, na pessoa do Senhor Presidente toda a colaboração prestada, como tem sido 
até então, não deixando de zelar pelos interesses do Concelho e da sua 
representatividade a nível regional e nacional. 

Apresento a V. Exª. os respeitosos cumprimentos, pessoais 

A Presidente da Direcção da 

Associação Concelhia das Feiras Novas 

Ana Maria Machado (Ora.) 

! . . . 
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