
No pedodo compreendido entre o dia I I de Dezembro de 2015 e o dia 08 de fevereiro 
de 2016 destacam-se as seguintes deliberações da Câmara Municipal : 

• Atribuição à Junta de freguesia de Anais de uma comparticipação financeira no 
montante de 2.359, 56 euros destinados à obra de "Construção de muros de suporte 
nas ruas da Costeira, Souto e Lages"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Poiares de urna comparticipação financeira no 
montante de 7.412,39 euros destinada à obra de "Beneficiação da Envolvente ao 
Cemitério"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Santa Cruz de uma comparticipação frnanceira no 
montante de 46.745,07 euros destinada à obra de "Construção de muros de suporte nas 
ruas da Lage e Pradcs"; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e à celebração do contrato para Aquisição 
de Serviços de Suporte e Manutenção das Aplicações Informáticas Sigma para 3 anos 
(2016 A 2018), pelo valor de 54.330,75, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação do Concurso Público - Aquisição de 
Autocarro, pelo valor de 186.545,42 euros, acrescido de IV A; 

• Cedência à ALAM - Associação Limiana de Artes Marciais do Pavilhão Municipal 
para o dia 07 de maio de 2016; 

• Cedência ao CENFIM - Centro de fonnação e Exposições - Núcleo de Arcos de 
Valdevez do Auditório Municipal para os dias 25 e 26 de janeiro de 2016; 

• Cedência à Associação Desportiva "Os Limianos" da Expolima no dia 23 de janeiro 
de 2016, condicionada ao pagamento de 250,00 euros; 

• Cedência à Comissão de Festas em Honra de Santa Comba e S. Silvestre de um palco 
para os dias 31 de dezembro de 2015 e 03 de janeiro de 2016; 

• Aprovação da Adenda ao Regulamento Geral de Participação "Em Época Baixa, Ponte 
de Lima em Alta"; 

• Cedência à Mandatária Nacional da Candidatura de Paulo Morais à Presidência da 
República do Auditório Municipal; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação do programa 
de concurso, caderno de encargos e júri do procedimento para Arrendamento da Loja 
n°. 32 do Edificio Comercial localizado no Parque de Estacionamento junto ao 
Hospital; 
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• Preseri bráveis d A ua; 
• Fix8Çl1o do Preço dos Bilhete' referente o Espetáculo a elt:luar no Tealro DIOgo 

Bernard no Mês d Fevereiro120 16; 
• Aprov8Çl1o dos representantes da Câmara Municipal na Comissão Paritária; 
• Cedência à Câmara Municipal de Paredes de Coura do Teatro Diogo Bernardes para o 

dia 17 de janeiro; 
• Autorização da instalação de uma loja vending, com um horário de 24 horas, na 

condição de cumprir com o estabelecido na legislação em vigor; 
• Aprovação da Proposta sobre Aumento excecional dos Fundos Disponíveis a que 

alude a alínea c) do n.o 1 do art.· 4.· da Lei n.· 8/2012, de 21 de fevereiro; 
• Aprovação da constituição de Fundos de Maneio, nos termos da Infonnação da Chefe 

de Divisão Administrativa e Financeira; 
• Atribuição de Subsídio Anual à Associação Concelhia das Feiras Novas (Museu do 

Brinquedo Português) no âmbito do Protocolo celebrado em 31 de Maio de 2010, no 
valor de 12.000,00 euros; 

• Atribuição de um subsídio extraordinário ao Batotas Ponte de Lima Clube Desportos 
Radicais no valor de 1.222,00 euros, destinado à "XV Descida ao Sarrabulho"; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação da Empreitada de "Alargamento da Atual 
Rede de Esgotos - Saneamento de Refoios do Lima - I" Fase - Relatório Final, pelo 
valor de 433 970,95 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação da Empreitada de "Construção e 
Conservação de Passeios e Outros Espaços Públicos - Requalificação do Largo da 
Igreja - Fontão - Relatório Final, pelo valor de 394.555,00 euros, acrescido de IV A; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação Empreitada de "Centro Náutico -
Ampli8Çl1o das Instalações de Apoio a Atividades Náuticas - 2" Fase" - Relatório 
Final, pelo valor de 383.963,57 euros, acrescido de IV A; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato de uma comparticipação 
financeira no montante máximo de 8.348,00 euros destinada à obra de "Pavimentação -
da Rua do Castilhão"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Brandara de uma comparticipação financeira no 
valor de 17.747,00 euros destinada à obra de "Ampliação do cemitério"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Calvelo de uma comparticipação financeira no 
montante de 32.841 ,00 euros destinada à obra de "Pavimentação da Travessa da 
Gandarinha e Travessa de S. Verlssimo"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Rebordões Santa Maria de uma comparticipação 
financeira no montante de 13.653,00 euros destinada à obra de "Pavimentação da Rua 
de Fonte da Posa, Rua de São José, Rua Monte da Ouçada e parte da Rua de Fontela e 
Rua de São Brás"; 

• Autorização à Junta de Freguesia de Rebordões Souto do adiantamento das verbas 
para o ano de 2016, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária; 0 
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oordena do Campeonato do Mw.do de lIorseball Ponte d Llffia 2016, pelo valor 
base de 50.000,00 euro acrescido de IV A; 

• Conhecimento ao abrigo da deliberação de 22 de junho de 2015 da Relação d 
Prestação de Serviços - 4° Trimestre de 2015; 

• Aprovação do Projelo de Regulamento do Mercado Municipal de Ponte de Lima e 
submetê-lo a discussão pública; 

• Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal do Comércio a Retalho não 
Sedentário exercido por Feirantes e Vendedores Ambulantes e submetê-lo a discussão 
pública; 

• Aprovação e Definição do horário de funcionamento e dias de encerramento do Centro 
de Interpretação e Promoção do Vinho Verde; 

• Aprovação e Definição de preços de venda ao público dos produtos promocionais do 
Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde; 

• Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação do programa 
do concurso, caderno de encargos e júri do procedimento para Atrendamento do 
Empreendimento Turistico - Albergue da Vacariça; 

• Conhecimento da sentença profcrida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
relativamente à providência cautelar de suspensão de diversas deliberações de órgãos 
autárquicos interposta pelo Movimento 51 - Associação M51 e Alípio Álvaro 
Amorim Barbosa, junto do TAF de Braga - processo n." 580/15.6 BEBRG, no 
exercício de ação popular, em que o Município de Ponte de Lima foi absolvido da 
instância; 

• Aprovação do Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Casa do Povo de S. 
Julião de Freixo para a Manutenção do Espaço Internet da Casa do Povo de S. Julião 
de Freixo; 

• Aprovação da Proposta de inclusão de edificio sito na Rua do Souto n° 5 a II , em 
Ponte de Lima, de acordo com o relatório do auto de vistoria, na listagem dos edificios 
em mau estado de conservação, no âmbito do Projecto Terra Reabilitar; 

• Cedência à Comissão de Festas de São Brás em Rebordões Santa Maria de um palco 
para os dias 06 e 07 de Fevereiro; 

• Autorização ao Municlpio de Amares para a colocação de pendões para uma 
campanha publicitária e respetiva isenção de taxas; 

• Aprovação da minuta do contrato referente ao Concurso Público de "Aquisição de 
Viatura - Autocarro"; 

• Aprovação da Atualização das Rendas para o ano 2016; 
• Aprovação da Proposta de Ingressos no Centro de Interpretação e Promoção do Vinho 

Verde; 
• Cedência ao Agrupamento de Escolas António Feijó do Auditório Rio Lima para os 

dias 27 e 28 de janeiro, no período compreendido entre as 09:30 e as 13:30 horas; 
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• Emis. o de parecer favorável à aprovaç1o de projeto, programa de concw-so, caderno 
de encargos, prazo de execução e júri do procedimento para construção do "Pavilhão 
de Feiras e Exposições - Expolima", fixando o o prazo de execução em 360 dias; 

• Emissão de parecer favorável à aprovação de projeto, programa de concurso, caderno 
de encargos, prazo de execução e júri do procedimento para "Construção de Relvado 
Sintético - Campo Municipal da Gandra", fixando o prazo de execução em 270 dias; 

• Aprovação dos trabalhos a mais da "Reconstrução de Açude no Rio Lima"; 
• Empreitada de "Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Saneamento de Refoios do 

Lima - la Fase" - Análise de Erros e Omissões; 
• Atribuição à Junta de Freguesia da Feitosa de um apoio financeiro no montante 

máximo de 30.072,40 euros, destinado à obra de "Execução de Passeios na E.N. 306 
(Km 21,300 a 21,710)"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fomelos e Queijada de uma comparticipação 
financeira no montante máximo de 13.309,00 euros, destinada à obra de "Beneficiação 
da Rua do Soutinho e Travessa da Passoldada"; 

• Atribuição à Junta de Freguesia de Fomelos e Queijada de uma comparticipação 
financeira no montante máximo de 3.265,00 euros, destinada à obra de "Construção de 
muro de suporte na Rua da Sombra"; 

• Aprovação do Voto de pesar e fixação de 2 dias de luto municipal pelo falecimento do 
Sr. Dr. João Gomes de Abreu de Lima; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato com o fornecedor 
"Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes" para Aquisição de Serviços 
de uma equipa técnica para garantir a Gestão, Dinamização e Promoção do Centro de 
Interpretação e Promoção do Vinho Verde, pelo valor de 60.000,00 euros, acrescido 
deIVA; 

• Emissão de parecer favorável à adjudicação do Arrendamento da Loja nO 32 do 
Edificio Comercial localizado no Parque de Estacionamento junto ao Hospital, pelo 
valor de 250,00 euros/mensal; 

• Aprovação da Proposta de novo Tarifário de Água e Saneamento dando cumprimento 
ao estabelecido pela ERSAR; 

• Aprovação do Regulamento para Atribuição da Tarifa Social (Água e Saneamento) e 
submetê-lo a discussão pública; 

• Aprovação Regulamento Habitação Social do Município de Ponte de Lima e submetê-
lo a discussão pública; 

• Aprovação das regras do Concurso "Carta à Rainha D. Teresa"; 
• Aprovação das regras do Concurso de Poesia; 
• Aquisição de 30 exemplares da obra "Triângulo Escaleno" de Gustavo Pimenta, pelo 

preço unitário de 10,50 euros; 
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• Fixa o o Preço do Rilb'tes refere"! os Espe cu\ S 8 efetuar no Teatro Diogo 
Bernardes no mês de Marçol20 16, 

• Autorização para a realização de uma exposiçao de pintura entre os dias 02 e 29 de 
fevereiro de 2016 intitulada "LOREM" e entre os dias 04 a 30 de março de 2016 
intitulada "Camiõos - O encaixe (bilros) e os bordados no Caminho Português de 
Santiago", na Torre Da Cadeia Velha; 

• Cedência à Distrital do CDS-PP de Viana do Castelo do Auditório Municipal para o 
dia 30 de janeiro, no período compreendido entre as 16:00 e as 19:30 horas; 

• Cedência à Distrital da Juventude Popular de Viana do Castelo do Auditório 
Municipal para o dia 20 de fevereiro; 

• Cedência à CAP EDM do Auditório Municipal para o dia 22 de fevereiro a partir das 
09:30 horas; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas António FeijÓ do Auditório Rio Lima para o dia 
04 de maio, durante a parte da manhã; 

• Cedência ao CLDS-3G Casa de Caridade da Expolima para o dia 08 de fevereiro; 
• Cedência ao Professor Fernando do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 19 

de fevereiro, pelas 18:00 horas; 
• Autorização à Associação de Guias de Portugal para utilização das instalações do 

pavilhão desportivo da EB António FeijÓ nos dias 20 e 21 de fevereiro, a titulo 
gratuito; 

• Cedência à EDL - Escola Desportiva Limiana das Piscinas Municipais nos dias 19 de 
março e 04 de junho, a título gratuito; 

• Cedência ao Clube Náutico de Ponte de Lima do Auditório Rio Lima para o dia 6 de 
fevereiro; 

• Aprovação Protocolo de Colaboração entre o Município de Ponte de Lima e o 
Município de Braga; 

• Aprovação da Alteração ao Regulamento do Prémio de Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Rural - submeter a alteração à apreciação, discussão e aprovação da . 
Assembleia Municipal; 

• Cedência ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima do Campo de Futebol do 
Triunfo e balneários para o dia 11 de fevereiro; 

• Cedência ao CENFIPE do Auditório Rio Lima para o dia 23 de fevereiro, entre as 8:30 
e as 18:00 horas; 

• Cedência à ULSAM - Unidade de Saúde Local do Alto Minho, EPE do Campo do 
Triunfo para o dia 08 de fevereiro; 

• Atribuição ao Centro Paroquial e Social de Calheiros de um subsidio destinado a obras 
de requalificação, com vista ao aumento de número de utentes; 

Tel 259 900 400 . A:;Ix 258 900 410 . F"t"oço de Rept.;bIk::b . 4990062 Ponte de L..i'n6 . ~mponl;l!dclime,pt ·www.cm-pont.clima.pt 



• na I Fei 
• na ~m 'a do pin 
• Participa o na Cerimónia do Prémio Jovem Empr ndedor e P mio Carrelra, 
• Reunião com TécOlco. da CCORN; 
• Assinatura do Protocolos com as IPSS 's do Concelho de Ponte de Lima; 
• Reunião com Santa Casa de Misericórdia de Ponte de Lima; 
• Reunião dos Conselhos Técnicos: 

o Museu do Brinquedo Português; 
o Museu dos Terceiros; 

• Participação na Apresentação do Livro "Poética" de João Carlos Velho; 
• Participação no 30· Aniversário da Escola Superior Agrãria de Ponte de Lima; 
• Participação na Palestra sobre "Feliciano Guimarães" 
• Participação na Palestra "A Sociedade e a pessoa deficiente" 
• Participação na Sessão de Abertura do Seminário "Mobilidade Urbana 

Sustentável, promovido pela C1M Alto Minho; 
• Participação na Entrega de diplomas das: 

o Escola Secundária de Ponte de Lima; 
o Escola EBl/JI da Correlhã; 

• Participação nas Comemorações do 10" Aniversário da Associação Tocadores de 
Concertina; 

• Visitas a várias obras efetuadas no Concelho de Ponte de Lima; 
• Participação no Almoço de Apresentação do Raly de Portugal 2016; 
• Participação na Reunião da Direcção da Associação Portuguesa dos Municlpios 

com Centro Histórico; 
• Apresentação da Programação Cultural do Teatro Diogo Bernardes; 
• Reunião do Conselho Consultivo das Área de Paisagem Protegida das Lagoas de 

Bertiandos e S. Pedro de Arcos; 
• Reunião com Presidente da CCDRNorte; 
• Participação na Abertura da IX Verde Noivos; 
• Reunião com Associação de Artesãos de Ponte de Lima; 
• Tomada de Posse da Comissão de Festas das "Feiras Novas"; 
• Participação na Reunião Ordinária da Comissão Distrital da Protecção Civil; 
• Participação na Abertura da VIll Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho; 
• Participação no Encontro SIMPLEX do Distrito de Viana do Castelo; 
• Participação no Almoço com Secretário de Estado Adjunta e da Modernização 

Administrativa, no âmbito do Encontro SIMPLEX; 
• Participação nas Cerimónias do Ceoteoário de António Virgílio Ferreira; 
• Participação na Cerimónia de Inauguração do Açude de Ponte de Lima; 
• Participação na "Festa dos Campeões" do Clube Náutico de Ponte de Lima; 
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• PartI I i do ( u1uvo da 1M Alto Minho; 
• P I I Tertulias prum vi pela (on • do ulho; 
• Participaçlio nas Reumões da Comissão d Proll!CÇão a Crianças e Jovem 

Risco; 
• Reunião com vários investidores: 
• 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, 08 de Fevereiro de 2016 

o Presidente da Câmara 

-Victor Mendes (Eng.O) 
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I 

Saldos devedores 

I 

INOIC DO E RELATIVO À ITUAÇ O FINA CEI 

DA AUTARQUIA -10 DE FEVEREIRO DE 2016 

DESIGNAÇÃO 
II 

I,,,,·,,;m II 
Fornecedores de bens e serviços I 
Encargos com empréstimos 
bancários 

II Disponibilidades 
II 

VALOR 
I (Eurol) 

"''',40 I 

1 063 ,,2,331 

140803,00 

15 598 528,621 
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