
MUNICÍPIO PONTE El UMA 
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INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO 
PERÍODO DE 16.04.2015 A 18.06.2015 

No período compreendido entre o dia 16 de Abril de 2015 e o dia 18 de Junho de 
2015destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal: 

• Aprovação do voto de pesar pelo falecimento de Coronel Engenheiro do 
Serviço de Material do Exército Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro e 
voto de agradecimento à família pela dádiva ao Concelho da Bandeira 
Nacional e do Clarim trazido da Guiné- Bissau pelo Coronel Engenheiro do 
Serviço de Material do Exército Bruno Fritsche Centener Pereira de Castro; 

• Aprovação do voto de louvor ao Arq.o Tiago do Vale pelo prémio obtido 
nos "A+ A WARDS 2015", considerados como os Óscares do mundo da 
Arquitetura; 

• Aprovação do voto de louvor ao Clube Náutico de Ponte de Lima pelos 
êxitos obtidos, ao sagrar-se, campeão regional do Norte de Velocidade, 
numa competição disputada na pista do Centro de Alto Rendimento de 
Montemor-o-Velho. 

• Aprovação da minuta relativa à 10 modificação objetiva ao contrato nO 
73/20 14 e autorização da despesa inerente à primeira modificação objetiva 
da Empreitada de "Alargamento da Aluai Rede de Esgotos - Loteamento de 
Crasto - Ribeira - Ponte de Lima"; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Refoios do Lima de uma sala na EB I de 
Nogueira em Refoios do Lima para utilização do Grupo Desportivo e 
Cultural de Refoios, mediante celebração de protocolo a estabelecer com a 
Junta de Freguesia; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Lima de uma 
comparticipação financeira no montante de 18.153,00 euros, destinada à 
aquisição de um trator com reboque e carregador frontal , mediante 
apresentação do documento comprovativo de aquisição; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Limpeza de Saneamento, pelo valor de 2.760,00 
euros, acrescido de IV A à taxa em vigor; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços para a realização do Torneio de Horseball de 
Verão, pelo valor de 7.500,00 euros, acrescido de rVA à taxa em vigor; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços para a realização de ConcUl'so de Saltos 
Nacional d Concurso de Saltos Internacional", pelo valor de 7.500,00 euros, 
acrescido de IV A à taxa legal em vigor: 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, 
aprovação do convite e caderno de encargos para Prestação de Serviços de 
"Beneficiação da Piscina de Arca Upgrade Energético e Ambiental 
Auditoria Energética, pelo valor base de 2.650,00 eUl'OS, acrescido de IV ; 
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• Emissão de parecer favorável à abertura de Concurso Público, aprovação do 
Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e designação do Júri para 
os Circuitos Especiais De Transportes Escolares - Ano Letivo 2015/2015 -
Contratação de Serviços para Transporte de Alunos; 

• Aprovação das Normas de Utilização do Pavilhão Municipal da Facha; 
• Aprovação das Normas de Utilização do Pavilhão Municipal da Feitosa; 
• Fixação do Preço dos Bi lhetes Referente ao Espetáculo a efectuar no Teatro 

Diogo Bernardes no dia 02 de Maio; 
• Autorização para várias Exposições na Torre da Cadeia Velha; 
• Cedência à Associação Desportiva "Os Limianos" do Auditório Municipal 

para o dia 06 de jtmho, pelas 09:30 horas; 
• Aprovação do Plano de Ação Municipal de Resíduos Urbanos - PAPERSU 

2020; 
• Atribuição à Comissão de Festas dc S. João de um subsídio 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, para a realização das Festas de S. João; 

• Empreitada de "Reconstrução de Açude no Rio Lima" - Ratificação do 
Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 05 de Maio de 2015 de 
Aceitação do pedido de desistência de concorrente; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Cabração e Moreira do Lima do 
adiantamento das tranches respeitantes a Março, Junho e Setembro, com 
exceção da Limpeza e Manutenção da Rede Viária; 

• Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar Do Monte - Retificação da 
deliberação de Câmara de 30 de março de 2015 no sentido de comparticipar 
no montante de 19.096,70 euros, a obra de "Beneficiação e pavimentação do 
"Caminho do Tujal", por se inserir no âmbito dos subsídios de montanha; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Santa Maria de uma 
comparticipação financeira no montante de 3.750,00 euros, destinada à 
aquisição de uma viatura para transporte de kit para combate a incêndios, 
mediante apresentação do comprovativo da sua aquisição; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato de 
Aquisição de Serviços Externos de Medicina Ocupacional, pelo valor de 
40.798,08 euros, isento de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato de 
Aquisição de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção Correctiva para 
a Platafonna E-Siggov 2015 -, pelo valor de 6.480,00 euros, acrescido de 
IVA; 

• Emissão de parecer favorável á abertura de procedimento e adjudicação de 
Aquisição de Serviços de Outdoors, Mupies e Impressão de Lmagens para 
Diversos EspetácuJos, pelo valor de 2.875,70 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços para Espetáculo Musical do Grupo Clã, pelo 
valor base de 14.000,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Alojamento para o Congresso Mundial da World 
Urban Parks, pelo valor de 3.723,58 euros, acrescido de IVA; 
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• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços de Catering para o Congresso World Urban 
Parks, pelo valor de 18.350,00 euros, acrescido de IVA; 

• Autorização para a renovação, por novo período de um ano, do Contrato de 
Trabalho em Ftmções Públicas a termo resolutivo cel10 ao abrigo e nos 
termos do disposto no artigo 54° da Lei nO. 82-B/2014, de 31 de Dezembro; 

• Aprovação da Tabela de Preços de fotocópias do Arquivo e Biblioteca 
Municipais; 

• Aprovação do preço de venda do Livro da 1.' Edição do Festival de Jardins 
Escolinhas; 

• Aprovação da aquisição de 30 exemplares da obra Claúdio Lima: 
"ElogioslElegias", pelo preço mutário de 10,00 euros; 

• Autorização à MOVIJOVEM - Mobilidade Juvenil, CIPRL para concessão 
da Pousada da Juventude de Ponte de Lima a entidades privadas pelo 
período de dez anos, desde que sejam observadas algumas condições; 

• Aprovação de venda à SAFE L1FE - Indústria de Componentes de 
Segurança Automóvel , S.A. dos lotes LI -13, LI-14, L I-IS e LI -16 110 Pólo 
Industrial e Empresarial da Gemieira, pelo valor total de 69.197,85 euros; 

• Aquisição de dois prédios urbanos sitos nos lugares de Igreja e Bouçadela 
ou Igreja na freguesia da Ribeira, pelo preço global de 100.000,00 euros 
(cem mil euros); 

• Autorização à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pontc 
de Lima para a realização de Festival Taurino no dia 04 de julho de 2015, 
condicionado ao cumprimento, não só, de todas as regras e condições de 
segurança, mas também, à obtenção de todas as licenças inerentes à 
realização do evento; 

• Isenção ao Basket Club Limiense de pagamento de entrada nas Piscinas 
Descobertas "Natura", nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de junho, entre as 16:00 
e as 18 :00 horas; 

• Emissão de parecer favorável á adjudicação para a Aquisição de Serviços 
para a Produção de Vídeo Promocional "Granito de Ponte de Lima", pelo 
valor de 11.450,00 euros, acrescido de IV A; 

• Enlissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste di reto, 
aprovação do convite e do caderno de encargos para Prestação de Serviços 
de "Pavilhão de Feiras e Exposições - Expolima - Elaboração dos Projetos 
de Especialidades de Engenharia, pelo valor de 60.480,00 elll'OS, acrescido 
de IVA; 

• Aprovação da Candidatura "Iluminar o Alto Minho - Contrato oe Partilha 
de Poupanças Líquidas; 

• Aprovação do Protocolo de Formação em contexto de trabalho entre o 
Mwucipio de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 
- Curso Profissional de Técnico de Turismo; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Vigilantes Rally 201 5, pelo valor de 3 857,00 
euros, acrescido de IV A; 
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• Atribuição ao Rancho Folclórico da Correlhã de um subsídio no valor dc 
300,00 euros, contra a cntrega de 30 CD'S, destinado à compilação de dois 
CD'S; 

• Atribuição à Associação da Vaca das Cordas de Ponte de Lima de um 
subsídio no valor de 2.360,00 euros para a realização da "Vaca das Cordas 
20 IS"; 

• Atribuição à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas no valor 
de 570,40 euros, destinado a custear despesas com as refeições servidas nas 
Oficinas da Páscoa e Jovem Ativo aos participantes e monitores; 

• Aprovação do Relatório Final de Adjudicação da Empreitada de 
"Reconstrução de Açude no Rio Lima", pelo valor de 447.250,16 euros, 
acrescido de TV A; 

• Aprovação da Abertura do procedimento por concurso público, programa de 
procedimento, caderno de encargos, programa de concurso, prazo de 
execução e designação do júri do procedimento para Aquisição de Serviços 
de "Cadastro das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas 
Residuais e Pluviais" ; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fomelos e Queijada de uma 
comparticipação financeira no montante de 9.586,64 euros, destinada à obra 
de "Pavimentação da Rua do Cabaneiro"; 

• Cedência à Junta de Freguesia da Seara de um palco para os dias 3, 4 e 5 de 
julho; 

• Cedência à Jlmta de Freguesia de Bárrio e Cepões de um palco para os dias 
26, 27 e 28 de junho; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Beiral do Lima de uma comparticipação 
financeira montante de 25.924,00 euros destinada à aquisição de um 
miniautocarro; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação de Aquisição de Serviços para a 
realização do Concurso de Saltos Nacional e Internacional, pelo valor de 
7.500,00 euros, acrescido de rVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Iluminação Decorativa, pelo valor de 3.0 I 0,00 
euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Limpeza de Saneamento, pelo valor de 1.600,00 
euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Direitos de Autor referente a vários Espetáculos, 
pelo valor de 1.092,00 euros, isento de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação para 
Aquisição de Serviços de Outdooros c Mupies para Diversos Espetáculos, 
pelo valor de 3.578,50 euros, acrescido de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição de Serviços para Espetáculo Musical do Grupo CLÃ, pelo valor 
de 14.000,00 euros, acrescido de IV A; 
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• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato para 
Aquisição Oe Serviços de Catering para o Congresso World Urban Parks, 
pelo valor de 18.350,00 emos, acrescido de IV A; 

• Autorização de Recrutamento Excecional de wn trabalhador na Modalidade 
de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado, com a 
Categoria de Técnico Superior - Oesign de Ambientes; 

• Autorização de Recrutamento Excecional de um Trabalhador na 
Modalidade de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 
Indeterminado, com a Categoria de Assistente Técnico; 

• Autorização de Recrutamento Excecional de um Trabalhador na 
Modalidade de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 
Indeterminado, com a Categoria de Técnico Superior - Português-Francês; 

• Aprovação de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Municipio de 
Ponte de Lima - submeter o presente regulamento à apreciação, discussão e 
aprovação da Assembleia Municipal; 

• Autorização à Associação Concelhia das Feiras Novas para a utilização do 
terrado da Alameda de S. João e Expolima e espaços adjacentes entre os 
dias 25 a 28 do mês de junho, para a realização da Feira do Cavalo; 

• Autorização da cedência da posição contratual do arrendamento do edificio 
"Restamante da Madalena; 

• Autorização ao Restamante Açude, Lda. o pagamento das rendas em atraso, 
em doze prestações; 

• Aquisição de 30 exemplares da obra "Pessoas & Pessoas de José Manuel 
Rodrigues Araújo, pelo preço unitário de 10,00 euros; 

• Cedência à Comissão de Festas Senhora da Rocha - Facha de um palco para 
os dias 17 a 19 de julho; 

• Cedência à COlnissão de Festas de São Pedro O' Arcos de um palco para os 
dias 27 a 29 de junho; 

• Cedência à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Lapa de um palco para 
os dias 9 e IOde junho; 

• Cedência à Comissão de Festas do Senhor do Socorro - Labruja de um 
palco para os dias 3 a 5 de julho; 

• Cedência à Associação Portuguesa para a Defesa do Conslm1idor - DECO 
do Auditório Municipal para o dia 04 de junho, a partir das 15:00 horas, 
para uma ação de formação, no âmbito da campanha "Energia Fantasma"; 

• Cedência à Comissão Politica Concelhia do Partido Socialista do Auditório 
Municipal para o dia 10 de Julho, entre as 20:30 e as 24:00 horas; 

• Cedência à Novamente, Psicologia e Desenvolvimento Educacional, Lda. de 
uma parcela de terreno agrícola, a título precário, até ao final do mês de 
agosto para a realização de uma ação de formação "Curso de Operador 
Agrícola-Horticultura/Fruticultura" ; 

• Aprovação da Proposta de Distribuição dos Lugares da Sala de Reunião de 
Câmara; 

• Aprovação da Proposta de Resolução de Expropriação por Utilidade Pública 
"Ligação entre a Rua da Gandra e a Rua do Cais do Rio Lima" - São 
Martinho da Gandra; 
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• Aprovação da Proposta de Atribuição de Subsídios Ordinários a 
Associações - I" Fase, no valor de 86.22 1,08 euros; 

• Atribuição ao Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra de um 
subsídio no valor de 407,00 euros para a realização do 60° Festival no dia 08 
de agosto de 2015; 

• Atribuição ao Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte 
de Lima de um subsídio para a realização do XXXV festival de folclore, a 
realizar no dia 14 de junho; 

• Atribuição ao Automóvel Clube de Portugal de um subsídio no valor de 
25.000,00 euros, destinado à realização do "Rallye de Portugal"; 

• Aprovação da Abertura do procedimento por ajuste direto, do convite, 
cademo de encargos e designação do júri do procedimento referente à 
Empreitada de "Alargamento da Atuai Rede de Esgotos e Reabilitação da 
Rede Viária Mtmicipal de Ponte de Lima - Vitorino das Donas"; 

• Aprovação da minuta do contrato da Empreitada de "Reconstrução de 
Açude no Rio Lima"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de S. Pedro D 'arcos de uma 
comparticipação financeira no montante de 2.654,88 euros, destinada à obra 
de "Pavimentação de alargamentos na Rua de Paredes"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Serdedelo de uma comparticipação 
financeira no montante de 11.598,94 euros, destinada à "Pavimentação das 
ruas de Feital, BarraI e Vinha Grande"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Seara de uma comparticipação financeira 
no valor de 1.200,00 euros destinada à realização das "Marchas Populares 
da Seara", no âmbito da participação nas Marchas de S. João; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Ribeira de urna comparticipação 
financeira no valor de 1.200,00 euros destinada à realização das "Marchas 
Populares da Ribeira", no âmbito da participação nas Marchas de S. João; 

• Cedência à Junta de Freguesia de Bárrio e Cepões de palco para os dias 05 a 
07 de junho; 

• Atribuição à Junta de Freguesia da Correi hã de uma comparticipação 
financeira no valor de 1.200,00 euros, destinada à preparação da 
participação nas Marchas de S. João; 

• Emissão de parecer tàvorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
geral para Aquisição de Serviços para a utilização de Plataforma Eletrónjca 
de Contratação Pública para 3 anos, pelo valor de 10.800,00 euros, 
acrescido de IVA; 

• Em.issão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, e 
designação do júri do procedimento 'para Aquisição de Prestação de 
Serviços no Controlo de Qualidade da Agua para Consumo Humano, pelo 
valor base de 33 .000,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação da 
Aquisição de Serviços de Análises de Água, pelo valor de 2.214,50 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação da Aquisição de Serviços para a 
reali zação do Torneio de I-Iorseball de Verão, pelo valor de 7.500,00 euros, 
acrescido de IV A; 
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• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação da 
Aquisição de Serviços de Estruturas em Inox para Claraboias do Parque de 
Estacionamento junto aos Paços do Concelho, pelo valor de 2.700,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação da 
Aquisição de Serviços de Aluguer de Equipamento de Som Desafio Jovem, 
pelo valor de 1.450,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação da 
Prestação de Serviços de Advocacia, pelo valor de 3.250,00 euros, acrescido 
de IVA; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
da Aquisição de Serviços dc Espctáculo na Área da Música POltuguesa e 
Internacional, com O Grupo "Diabo na Cruz", pelo valor de 6.000,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
para Aquisição de Serviços de Espetáculo na Área da Música Portuguesa e 
Internacional, com Tiago Bettencourt, pelo valor de 6.500,00 euros, 
acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto 
regime geral para Circuitos Complementares de Transportes Escolares; 

• Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara de 26 de 
maio de "Dia de Luto Municipal"; 

• Aprovação das alterações do Regulamento e Tabela de Taxas do Município 
de Ponte de Lima - Submeter à Assembleia Municipal para apreciação e 
aprovação; 

• Aquisição de três prédios rústicos sitos no lugar de Crasto na freguesia da 
Ribeira, pelo valor global de 12.940,00 euros; 

• Aprovação do Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho dos Cursos 
Profissionais entre o Município de Ponte de Lima e o Agrupamento de 
Escolas de Valdevez - Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental 
e Rural; 

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

• Aprovação de Estágio Curricular para lUl1 estudante do Curso de Design e 
Inovação Industrial do Instituto Universitário da Maia; 

• Fixação do Preço de Venda em 5,00 euros do Livro intitulado "Ponte de 
Lima 11.0 Festival Internacional de Jardins/II th International Garden 
Festival 2015; 

• Autorização à Associação Concelhia Feiras Novas para a utilização do 
lerrado do Centro Histórico com suas benfeitorias, terrado da feira e areal, 
no período compreendido entre as 20:00 horas do dia 07 de setembro e as 
21 :00 horas do dia 20 de setembro de 2015, autorização para utilização do 
espaço Expolima, lerrado e restaurante panorâmico nos dias 09 a 14 de 
setembro, autorização para a realização de tourada no dia 13 de setembro no 
picadeiro da Expolima, e montagem da tendinha das Feiras Novas no Largo 
de Camões a partir do dia 01 dejulho até ao dia 14 de setembro de 2015; 
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• Autorização à Auto-Viação Cura, Lda. para pagamento das rendas em 
prestações relativas ao escritório e dois cais na Central de Camionagem; 

• Autorização à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental para a utilização da' Piscinas Natura entre os dias 01 e 10 
dejulho de 2015, no período da manhã, a título gratuito; 

• Autorização ao Basket Club Limiense de isenção de pagamento na entrada 
das Piscinas Natura nos dias 22 a 26 de junho de 2015, entre as 16:00 e as 
18:00 horas, aos atletas e monitores do clube; 

• Autorização ao Centro Paroquial e Social de Ponte de Lima para a utilização 
gratuita da Piscina Natura, de cerca de 60 crianças do ATL na 2' quinzena 
de junho; 

• Autorização à Associação de Pais da Feitosa para a utilização do Centro 
Educativo da Feitosa, no período compreendido entre os dias 15 de junho e 
31 de julho; 

• Autorização à Casa do Povo de Freixo para a entrada gratuita na Quinta de 
Pentieiros, Museu do Brinquedo, Festival de Jardins e Piscina Municipal de 
Freixo, das crianças que integram o programa de férias, nos períodos de 22 
de junho a 03 de julho e de 06 de julho a 17 de julho; 

• Autorização à Escola DespOltiva Limiana/ Associação Desportiva Lirnianos
Secção de Hóquei para utilizar instalações do Município durante a 
realização do " Programa Férias Desportivas"; 

• Cedência à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de 
Lima de um palco para os dias 19 a 21 de junho; 

• Cedência à CLAlUAb de Ponte de Lima do Auditório da Biblioteca 
Municipal para o dia 18 de junho, pelas 15 :00 horas; 

• Autorização a TORRE MARCO, S.A. para a realização de uma exposição 
de produtos no Festival Intemacional de Jardins nos dias 20 e 21 de junho e 
22 e 23 de agosto; 

• Cedência ao Centro Paroquial e Social de Fornelos do Auditório Rio Lima 
para os dias 05 e 07 de agosto; 

• Autorização para uma Demonstração Pública de JIU n TSU Brasileiro no 
dia 27 de junho no Largo de S. João e no dia 25 de julho no Skate Parque; 

• Autorização à Associação de Pais do Jardim de Infância do Vale do Neiva 
para no âmbito do projeto "Proférias2015", visitar o Festival de Jardins e 
Museu do Brinquedo e utilizar as Piscinas de Freixo, a titulo gratuito; 

• Aprovação de Abertura de Procedimento Concursal Comum de 
Recmtamento Excecional, na Modalidade de Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Indeterminado de Dois Técnicos Superiores -
Arquitetos; 

• Atribuição à Associação H umanüária de Bombeiros Voluntários de Ponte 
de Lima de um subsidio no montante de 182.500,00 euros, destinado à 
aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios; 

• Atribuição à Associação dos Amigos das Marchas de S. João de Ponte de 
Lima de um subsídio no montante de 1.200,00 euros, destinado à reali zação 
das Marchas de S. João; 
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• Atribuição ao Grupo de Teatro Duplaface e da Associação Cultural e 
Recreativa de Areozelo de um subsídio no montante de 1.200,00 euros, 
destinado à realização das Marchas de S. João; 

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

• Reunião com o Director do Centro Regional de Segurança Social de Viana 
do Castelo; 

• Participação nas reuniões de Acreditação do Curso de Biotecnologia, na 
ESAPL; 

• Participação na Assembleia Geral da MinhoCom e ValiCom; 
• Reunião com Dírector Executivo da CEVALOR; 
• Participação nas Cerimónias dos 550 Anos do Foral de S. Martinho da 

Gandra; 
• Inauguração do Espaço de Ciência Divertida dos Centros Educativos da 

Correlhã, Facha e Trovela; 
• Reunião da Associação Concelhia das Feiras Novas; 
• Reunião com a Directora Regional dos Serviços de Ambiente da CCDRN; 
• Inauguração da Exposição "Sorria Lismos"; 
• Participação na Assembleia Geral da P.L.Arte; 
• Reunião Técnica de Esclarecírnel1to promovida pela Agência Portuguesa do 

Ambiente sobre Consulta Pública "Linha Pedralva - Vila Fria B"; 
• Assinatura do Protocolo referente à Cedência de Espaço na Antiga 

Cooperati va de Estorãos; 
• Reunião do Conselho Técnico do Museu dos Terceiros; 
• Reunião do Conselho Técnico do Museu do Brinquedo Português; 
• Apresentação do Programa Ponte de Lima - Destino Equestre Internacional; 
• Apresentação do novo prato gastronómico "PROVE Ponte de Lima"; 
• Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de 

Lima, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária 
dos BombeifOs Volwltários de Ponte de Lima; 

• Inauguração da Feira de Espaços Verdes; 
• Apresentação Pública do Programa "Ponte de Lima ConVida"; 
• Inauguração do 11 0 Festival Internacional de Jardins; 
• Pmticipação nas III Jornadas Apícolas de Ponte de Lima; 
• Participação na Abeltura Oficial da 25' Festa do Vinho Verde e Produtos 

Regionais; 
• Participação na Abertura Oficial da Exposição de Raça Frísia; 
• Reunião do PDCT - Progrmna Territorial de Desenvolvimento do Minho

Lima (PTD Minho-Lima); 
• Reunião com Presidente da CCDRN; 
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• Patticipação na Sessão "Dinamizar o Cadastro e a Gestão Florestal" 
promovida pela Fundação AEP com a colaboração da Comunidade 
Intermtmicipal do Alto Minho; 

• Participação no XXXIII Encontro Nacional do Crédito Agrícola; 
• Reunião com o SINTAP; 
• Abertura do Congresso World Urban Parks; 
• Inauguração do Centro de Dia da ALTI Cepões; 
• Participação no Encontro DT da EDP Gás Distribuição "Desafio Solidário"; 
• Reunião com Delegado Regional da DGESTE; 
• Reunião da Secção de Municípios com Áreas Protegidas da ANMP; 
• PaJiicipação da Procissão do Corpo de Deus; 
• Reuniões 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 I3ertiandos e S. Pedro de Arcos; 
• Participação nas Retmiões do Conselho Consultivo da CIM Alto Minho; 
• Participação da Assembleia Intem1unicipal 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 , culntral e económico 

desenvolvido no Concelho e no seu exterior; 

Ponte de Lima, 18 de Junho de 2015 

o Presidente da Câmara 

r 
\~! 

.,;.. 1 

V ictor Mendes (Eng.O
) 

= 
-
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SALDOS 
DEVEDORES 

Disponibilidades 

INDICADORES RELATIVOS A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA AUTARQUIA -19 DE JUNHO DE 2015 

DESIGNAÇÃO 

Fornecedores de bens e serviços 

Encargos com empréstimos 
bancários 

Disponibilidades 

VALOR 
(Euro.) 

1.137.333,27 

70.617,93 

14.436.806,83 
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