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----- Aos dezoito dias do mes de junho do ano de dois mil e dezasseis, nos termos da 

alinea b) do n.0 I, do art.0 30°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas nove 

horas, em sessao ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio Rio 

Lima, presidida pelo Senhor Professor Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, com a 

seguinte Ordem de T rabalhos: --------------------------------------------------------------------

------- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------

------ A) Aprecia~ao e vota9ao da Ata da sessi\o anterior (Doc. f); ------------------------------------

------ B) Leitura do expedientc e informa~oes da mesa; -------------------------------------------------

------C) Apresenta9ao de recomenda~oes, propostas ou mos:oes, votos de louvor, congratulay~o. 

saudavao, protesto ou pesar; -----------------------------------------------------------------------------

·----- D) Outros assuntos de interesse Municipal. -------------------------------------------------------

------- 2. Periodo de Intervenr;lio do publico. ---------------------------------------------------

------- 3. Periodo da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------

------ A) Apreeia<;ao da "Informa~ao do Presidente da Camara bern como da 

situa~i\o financeira do Municipio" (Doc. II); ______________ _ 

------ B) Diseussao e votayao da "Miouta do Protocolo de Coopera~ao para 

atribui~ao do Premio A. de Almeida Fernandes e do Regulamento - Aprova~ao" 

(Doc.lll); -------------------

------ C) Discussao e vota9ao da "Proposta de autoriza~ao da suspensao parcial do 

PDM em vigor e estabelecimeoto de medidas preventivas na area de amplia~ao da 

pedreira de granito n" 4441, denominada "Serdedelo" (Doc. IV). __ _ 

----- Estiveram ausentes e apresentaram pedidos de substituit;ao e justifica<;ao, os 

presidcntes das Juntas de freguesia de Area e Ponte de Lima, Arcozelo e Caba<;os e Fojo 

Lobal, que se fizeram substituir respetivamente por Anibal Antonio Pereira Moreira, 

Paulino Manuel Martins da Silva e Jo~o Pereira Sagres. Aprcsentaram tambem pedidos 

de substitui<;~o os membros eleitos Ana Jttlia Viana, Jose Martins Pires da Silva, Carla 

So11a Gonyalves da Cunha, Rosa Maria Ribeiro Cruze Gon9alo Castilho. ----------------

------ Uma vez que se fez rcgisto magnetico, apenas se fani referencia as interven9oes 

feitas, dmante a sessao da Assembleia Municipal.----------------------------------------------
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----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: ______________ _ 

----- A) Aprecia~ao e vota~ao da Ata da sessao anterior (Doc. I), sujeita a votac;ao foi 

aprovada por maioria, com cinco abstenc,:oes. ______________ _ 

----- B) Leitura do expediente e informafYi5es da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 

resumo da correspondcncia recebida entre 30 de abril e 17 de junho de 2016. ------------

----- C) Apresenta~ao de recomenda~oes, propostas ou mo~YOes, votos de Jouvor, 

congratula~ao, sauda~ao, protesto ou pesar. --------------

----- C.l. Interveio o membra eleito Joao Castro (CDS-PP), para apresentac,:ao de mn 

voto de louvor a Associac,:ao Cultural Recreativa de Arcozelo, secc,:ao de desp01to, pelo 

ex ito desportivo alcanc,:ado (Doc.l ). Continuou a sua intervenc,:ao com a proposta de um 

voto de louvor ao limiano Femando Pimenta pela medalha de ouro conseguida na Tac;a 

do Mundo de Canoagem (Doc.2). Seguiu-se ainda a apresentac;ao de um voto de pesar 

pelo falecimento da Sf! D. Maria Esmeralda Pereira Pimenta Martins, esposa do 

primeiro Presidente da junta de freguesia eleito ap6s o 25 de abril, na freguesia da 

F on tao (Doc. 3). -------------------------------------------------------------------------------------

------ Seguiu-se a votac;~o dos votos de louvor e pesar apresentados, tendo sido todos 

aprovados por tmanimidade. -----------------------------------------------------------------------

----- D) Outros assuntos de interesse municipal. Inscreveram-se, para intervir neste 

ponto, os membros eleitos Sandra Fernandes (CDU) (Doc. 4), Alipio Matos (PSD), 

Alfpio Barbosa (M51) e Pedro Ligeiro (PSD). -------------------------------------------------

----- 0 senhor Presidente da Cfunara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por 

convenientes.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Intervieram os membros eleitos Alipio Matos (PSD) e Pedro Ligeiro (PSD) para 

solicitarem escl.arecimentos adicionais ao senhor Presidente da Camara que os prestou.

----- 2. Periodo de illtervenrlio do ptlblico. Registaram-se para intervir neste ponto o 

senhor Jose Manuel Leitao Puga, residente na freguesia de Rebordoes Souto, eo scnhor 

Jose Antonio Castro Barbosa, residente na freguesia de Fontiio. ----------------------------

----- 3. J>eriodo da lJrder,n do l>ia:----------------------------------------------------------------

----- A) Aprecia9ao da Informa~ao do Presidente da Camara hem como da situa~ao 
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financcira do Municipio"; Inscreveram-se para intcrvir neste ponto os membros eleitos 

Armando Pereira (CDS-PP) e Nuno Matos (PSD) (Doc. 5). ---------------------------------

----- 0 Presidentc da Camara prestou os esclarecimentos tidos par necessaries. -----------

----- 0 membra eleito Nuno Matos (PSD) solicitou esclarecimentos adicionais ao senhor 

Presidentc da Camara que os prestou. -----------------------------------------------------------

----- B) Discussao e vota<;ao da "Minuta do Protocolo de Coopera~ao para 

atribui~ao do Premio A. de Almeida Fernandes e do Regulamento - Aprova~ao"; -

------ Nao se registaram inscricroes para intervir neste ponto. ---------------------------------

----- Votar;:ao da alfnea b) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: ''Minuta do Protocolo 

de Coopera~ao para atribui~ao do Premio A. de Almeida Fernandes e do 

Regulamento - Aprova~ao"; Sujeita a proposta a vota9ao, foi aprovada por rnaioria~ 

com urn a abstenc;ao. ---------------------------------------------------------------------------------

----- C) Discussao e Yotar;:ao da "Proposta de autoriza~ao da suspensao parcial do 

PDM em vigore estabelecimento de medidas preventivas na area de amplia~ao da 

pedreira de granito n° 4441, denominada "Serdcdelo". Inscreveram-sc para intervir 

neste ponto os rnernbros eleitos Clara Rocha (PSD) (Doc. 6) e Sandra Fernandes (CDU) 

(Doc. 7). ----------------------------------------------------------------------------------------------

---- Votar;:ao da alfnea c) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de autoriza~ao 

da suspensdo parcial do PDM em vigor e estabclecimento de medidas preventivas 

na area de amplia~ao da pedreira de granito no 4441, denominada ''Serdedelo"; 

Sujeita a proposta a vota9ao, foi aprovada par maioria, com quatro votos contra. ---------

------ Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia, pelas onze horas, 

deu par encerrada a sessao, pelas onze horas da qual se lavrou a presente ata que, depois 

de !ida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. -----------------

0 Presidente ---------------------------

A 1.11 Secretaria ------------------------------
0 2. o Secretario ____________________________________________ __ 

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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0 Grupo municipal do CDS/PP vern propor a esta Assembleia um voto de 

louvor a Associa9~0 Cultural c Recreativa de Arcozelo (ACRA)-secy~o de desporto, 

pcla conquista do titulo de campe~ distrital da scgunda divisao da Associa9~0 de 

Futebol de Viana do Castelo nesta epoca de 2015/16. 

Ponte de Lima, 18 de Junho de 2016 



PROPOSTA 
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0 Grupo municipal do CDS/PP vern propor a esta Assembleia um voto de 

louvor ao cidadao limiano Fernando Pimcnta pela conquista da medalha de ouro na 

prova de kl-5.000 metros da Ta9a do Mundo de canoagem, que decorreu em Duisburgo, 

na Alemanha, no passado mes de Majo. 

Ponte de Lima, 18 de Junho de 2016 
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No passado dia 1 de junho faleceu a Senhora Dona Maria Esmeralda Pereira 

Pimenta Martins, com 87 anos de idade. 

Era neta de Joao Pereira Pimenta que foi Presidente da Junta em Fontao e filha 

de Antonio Pereira Martins, Presidente da Casa do Povo de Fontao. 

A tradi~ao da familia pelo servi~o a comunidade manteve-se a seguir pois o seu 

marido foi o primeiro Presidente da Junta de Fontao eleito ap6s o 25 de abril, Antonio 

Pires da Silva e mae de Jose Martins Pires da Silva que foi tambem presidente da Junta 

de Freguesia de Fontao, ex-Deputado, ex-Vereador da Camara Municipal de Ponte de 

Lima e Membra desta Assembleia Municipal e Presidente da Assembleia de Freguesia 

de Font~o . 

A D. Esmeralda era ainda av6 de Miguel Bacelar Pires da Silva ex-Vereador da 

Camara Municipal de Ponte de Lima e tambem ex-membra desta Assembleia. 

A Famflia, Amigos e Freguesia de Fontao a Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima apresenta urn voto de pesar pelo falecimento da senhora Dona Esmeralda Pereira 

Pimenta Martins. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 18 de junho de 2016. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 18 de Junho de 2016 
Periodo de Antes da Ordem do dia: 
D) Outros assuntos de interesse Municipal 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs . Deputados Municipais, M inhas Senhoras e meus Senhores 

Na Reuniao de 21.12.2013 foram eleitos quatro elementos da Assembleia Municipal da lista 

conjunta apresentada pelo CDS/PSD para a Comissao Alargada da Comissao de Protec;:ao de 

Crian~as e Jovens em Perigo. Desde entao, ja Ia vao do is a nose seis meses, que eu me lembre, 

nunca foi levantado por qualquer destes elementos nenhuma questao sabre a CPCJ de Ponte 

de Lima. 

Ora como sabemos apesar do trabalho dedicado dos intervenientes nas CPCJ, e em particular 

dos membros que integram a Comissao Restrita, do trabalho realizado na area da prevenc;:ao e 

dos esforc;:os para um trabalho coordenado e articulado com as instituic;:oes da comunidade, a 

violencia da situac;:ao econ6mica e social e a falta de meios humanos tem esmagado a 

capacidade de intervenc;:ao efetiva de muitas CPCJ. 

Ao Iongo dos anos, os profissionais envolvidos identificaram dificuldades, muitas vezes 

plasmadas nos Relat6rios anuais de avaliac;:ao da atividade das CPCJ's, tais como: 

Crescente complexidade e exigencia no acompanhamento dos processes; 

Significativa falta de tecnicos a tempo inteiro nas comissoes restritas, com prejulzo na 

salvaguarda da natureza multidisciplinar das equipas; 

Crescentes dificuldades para os servic;:os de origem disponibilizarem tempo aos respetivos 

profissionais que integram as comissoes restritas, devido a diminuh;:ao de efetivos, 

designadamente no Ministerio da Sofidariedade e Seguranc;:a Social e no Ministerio da Saude; 

Prejulzo para os professores em servic;:o nas CPCJ, no ambito da avaliac;:ao de desempenho 

docente; 

Escassez de meios tecnicos, designadamente com disponibilidade de tempo para acompanhar 

de forma regular, efetiva e integrada cada processo, com prejufzos evidentes para a qualidade 

das avaliac;:oes diagn6sticas e do acompanhamento na execU~;:ao de medidas de promoc;:ao e 
protec;:ao; 

Falta de respostas sociais que permitam um t rabalho integrado com as familias de origem das 

crianc;:as e jovens sinalizados, evidenciando a fragilidade atual das entidades que asseguram 

esta resposta social (seja ao nfvel da reduc;:ao do financiamento dos projetos destas entidades, 

seja ao nlvel da diminuic;:ao dos meios humanos disponfveis); 

Face as dificuldades plasmadas, gostarfamos que o Sr. Presidente da C~mara dentro do seu 

conhecimento e acompanhamento do Municipio desse a perspectiva a esta assembleia 

municipal como esta o funcionamento e o acompanhamento da CPCJ em Ponte de Lima e 

quais as suas dificuldades? 



Exmo. S3nhor A"esidente 
Smhores S3creta rios 
Exmo. Smhor A"esidente da Camara 
Smhores Vereadores 
Exmos. SlnhoresA"esidentes de J.mta 
S9nhores Membrosdesta Assembleia 

Smhor A"e9dente da Camara, a presente intervem;ao oorve para I he colocar alg.~mas 
questoes para as quais pe<;o respo&as ooncisase s:>bre o que I he que&iono. 

~nhor A"e9dente, ficanos oontentes por a Camara Municipal oomparticipar 
financeiramente em 70% obras de&inadas a reparcr;ao da cobertura das oodes da 
junta. Oaro que nao podemos deixar de referir que ainda recentemente, a maioria na 
Camara Municipal, propos a esta Assembleia gastar milh6esnum novo ediffcio para a 
oode do ooncelho quando sabia, oomo todos nOS bern sabemos, as condic;Oes em que a 
maioria das J.mtas de FregJesia trabalham e em que oondic;oes rea3bem os seus 
freg.Jeres. 

S3nhor A"esidente, todos os pr9Sdentes da J.mta aqui presentes sabem em que 
moldes podem s:>licitar urn apoio para a oonstruc;ao de casas mortuaries e saberao 
des:1e log> o valor maximo de$8 comparticipac;ao. S:lbem tambem em que moldes 
podem rolicitar a tal comparticipac;ao para a repara;ao da cobertura das 9..1as sedes 
da junta, mas porque, reoontemente, a presidente da J.Jnta de Bertiarldos fez 
declara;oes a oomunicac;ao SJcial revelando que a Camara Municipal estava a 
reformular o ediffcio da ::Ede da junta para criar urn espac;o multi~ porque i::a:> 
contradi2ia a informa;ao que o senhor A"esidente prestou ao ~hor vereador do FID, 
Manuel Barros, porque nao des11entiu as dedara;oes da A"esidente da junta, 
aseumindo que a Camara Municipal tem ag:>ra uma polftica de apoio a reformula;ao 
dasareasadministratlvasdasS!des dasJ.Jntasperg.Jnt<rlhe: 

O:>mo e que as outrasjuntas de freg.Jesia pod em aceder ao me&no apoio? No caoo em 
aprec;o o apoio dado foi equivalente a comparticipac;ao fina~ira no valor 
aproximcdo de 40.000,00€, e es:e 0 apoio a que todasasjuntas podem aoeder?S:H-ao 
sempre usados os recurros camararios, as obras e&arao a carg:> dos servi<;os 
municipais? ~nhor presidente, tendo em conta que as::Edes dajunta, por norma, nao 
sao propriedade da Camara municipal, em que moldes legais 8593 apoio pode oor 
executado? Rnalmente, oonhor A"esidente, se nada disto e verdade, se nao existe 
nenhum apoio, se na o existe base leg3l, o que e que sea& a a pag;ar em Bertiarldos? 

0 Membroda Assembleia Municipal de Fbnte de Uma 

£Nun;£M~ 



PO''TT m: r.n1 ' 
Um partido ao seu laclo Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal; 

Exmos. Senhores Secretaries; 

Exmo. Senhor Presidente da Camara Municipal; 

Dignfssimos Vereadores; 

Caros Membros Eleitos; 

Min has Senhoras e Meus Senhores: 

A industria do granito e reconhecidamente um dos pilares econ6micos do concelho, facultando postos 

de trabalho e desenvolvimento. 

No entanto, nao devem estas mais-valias assentar no sacrificio do meio ambiente ou no prejufzo da 

popula~ao envolvente. 

Tendo a legisla~ao estabelecido com caractcr extraordin<hio o regime de regulariza~ao e de altera~ao ou 

amplia~ao destes e outros equipamentos, parece-nos salutar que estes processes estejam em curso, a 

fim de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, o desempenho ambiental e a competitividade, 

garantindo postos de trabalho, (ou mesmo criando outros) e potenciando a cria~ao de riqueza e a 

valoriza~ao produtiva local, desde que cumprindo rigorosamente todos os procedimentos necessaries. 

Assim, ap6s analise dos documentos processuals do projeto de regulariza~ao da amplia~ao da pedreira 

de gran ito n.2 4441 - Serdedelo, entre os quais os pareceres das entidades competentes emitidos ate ao 

momenta, que se mostraram favoravels, embora com condicionantes devidamente registadas, 

reconhecendo a mais-valia do projeto do ponto de vista econ6mico para o concelho, (desde que para tal 

nao esteja em causa a preserva~ao ambiental) os membros eleitos do PSD votam favoravelmente pela 

Suspensao Parcial do PDM em Vigor e Estabeleclmento de Medidas Preventivas Na Area de Amplia~ao 

da Pedreira de Granito n.Q 4441, Denominada "Serdedelo", ressalvando a necessidade de atentar no 

parecer relative ao Estudo de lmpacto Ambiental, que se encontra em avalia~~o na Autoridade de 

Avaliac;:ao de lmpacte Ambiental. 

Ponte de Lima, 18 de Junho de 2016 

Os Membros eleitos pelo PSD 
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Perfodo da Ordem do dia 

)((I i-

C) Dlscussao e vota~§o da "Proposta de autoriza~ao da suspensao parcial do POM em vigore 
estabelecimento de medidas preventlvas na area de amplia~ao da pedreira de granito no 
4441, denominada "Serdedelo" 

Exm!! . Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da C§mara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e me us Senhores 

Analisada a documenta~ao que suporta a proposta em discussao, a CDU coloca algumas 
preocupa~oes que considera pertinentes: 

No momenta presente a vista paisagistica e ambiental desta pedreira e desoladora e 
preocupante. ~ na realidade uma agressao ambiental grave que enegrece o entorno da nossa 
Vila . Por isso no ambito territorial e objectives e imperioso o cumprimento cabal das medidas 
preventivas estabelecidas. 

Ha ainda outros aspectos, que nos causam igualmente apreensao quanta a durabilidade deste 
projecto e os seus efeitos pr;Hicos de beneffcio para o desenvolvimento econ6mico 
sustentavel do Concelho, que sao de que a Elevolucion - Engenharia, SA tern Sede na 
Amadora; A previsao da vida util da pedreira e de 11 anos; 0 numero previsto de postos de 
trabalho e de 12 trabalhadores. Portanto nao estamos a ver que seja um empreendimento 
com futuro longinquo do ponto de vista econ6mico para o Concelho. 

Sublinhamos a preocupa~ao pertinente da necessidade imperiosa da aceitavel integra~ao 

paisagistica e ambiental e das efectivas medidas definidas para a minimiza~ao do impacte na 
paisagem envolvente, e que de facto estas medidas sejam objecto de avalia~ao caso a caso, 
sem rodeios e com determina~ao. 
Nao queremos nem desejamos que no final dos 11 anos de vida da pedreira, a area de 
explora~ao fique abandonada e com imensas e perigosas crateras agressoras do meio 
ambiente. 

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria - PCP/PEV espera e deseja confiar nas aprecia~oes 
especializadas emitidas pelas entidades que constituem a Conferencia Decis6ria na avaliacao 
para regulariza~ao e amplia~ao da pedreira denominada Serdedelo. 


