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ATA 

----- Aos dezassete dias do mes de setembro do ano de dois mil e dezasseis, nos termos 
da alinea b) do n.0 1, do art.0 30°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas 
nove horas, em sessl!o ordimiri.a, 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 Trabalhos: ----------------------------------------------------
----- J. Periodo de Antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------
----- A) Aprecia9ao e vota9ao da Ata da sessl!o anterior (Doc. I);, _______ _ 

----- B) Leitura do expediente e informa9oes da mesa; ------ ------
----- C) Apresenta9l!o de recomenda9oes, propostas ou moy5es, votos de louver, 
congratulayl!o, saudayl!o, protesto ou pesar. _______________ _ 

------ C).l: Discussllo e vota9l!o da Proposta e Recomendac;lio apresentada pelos 
membros eleitos pelo PSD, no sentido de que o percurso pedonal entre pontes, junto ao 

Clube Nautico, passe a designar-se por "Passeio Treinador Helie Lucas Araujo" (Doc. 

II)------------------------
----- D) Outros assuntos de interesse municipal. ______________ _ 
----- z. Perlodo de lntervenfiio do publico., _______________ _ 
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:. __________________ _ 

----- A) Aprecia9ao da "lnforma~io do Presidente da Cdmara hem como da 

situa~ao financeira do Municipio" (Doc. III); -------------
----- B) Discussao e votac;ao do "Estudo urbanistico para efeitos do cumprimento do 

disposto nas alineas a) e f) do art0 53° do Regulamento do Plano de Urbaniza~Ao de 
Ponte de Lima - Processo de Obras no 381104 - requerente: Flower Turismo, Lda 

"(Doc. IV)~ -------------------------
----- C) Discussao e vota9ao da "Declara~ao de Retifica~Ao da Area de Reabilita~ao 
Urbana de Ponte de Lima"(Doc. V); _________________ _ 

----- D) Discussllo e vota9ao da "Delimita~ao da Area de Reabilita~ao Urbana 
Adjacente ao Nucleo Central'' (Doc. VI); _______________ _ 

----- E) Discussao e vota9ao da "Proposta de altera~iio do h 0 1 do art.0 28° do 
Regulamento de Habita~ao Social do Municipio de Ponte de Lima"(Doc. VII); __ 
----- F) Discussao e votac;ao da "Proposta de isen~iio de IMT - Emissio de parecer 
vinculativo a que se refere o no 4 do artigo 10° do CIMT, para reconhecimento do 
beneficio fiscal de isenfYiiO de IMT, nos termos da alfnea h) do art0 6° do CIMT; 
(Doc. Vlll) ;. _______________________ _ 

----- G) Discussl!o e vota9llo da ''Proposta de autoriza~Ao de celebra~Ao de adenda 

ao acordo de execu~ao de delega~ao de competcncias - Altera~iio aos Kms de rede 
viaria da Freguesia de Calheiros" (Doc. IX); _____________ _ 
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~---- H) Discussao e vota9~0 da "Proposta de autoriza~Ao de celebra~ao de adenda 
ao acordo de execu~iio de delega~io de compet~ncias - Altera~io aos Kms de rede 

vhiria da Freguesia de Beiral do Lima"(Doc. X); ------------
----- I) Discussao e vota9~0 da "Proposta de celebra-:Ao de Contrato 
Interadministrativo delega~io de compet@ncias - Transportes Escolares 
2016/2017" (Doc. XI);. _ _________________ _ 

----- J) Para conhecimento "lnforma~io da qual constam os compromissos 
plurianuais assumidos, ao abrigo da autoriza4;io previa, no ambito da Lei dos 
Compromissos, aprovada pela Assembleia Municipal a 07 de fevereiro de 2015" 
(Doc. XII); 
----- K) Discuss~o e vota9~0 da "Proposta de Beneficios Fiscais 2017" (Doc. XIII);_ 

----- L) Discussao e vota9~0 da proposta de autoriza~io: ----------
• "Aquisi~io de varios prcdios rusticos contiguos e continuos, sitos no Iugar 

de Portela, freguesia de Calvelo, do concelho de Ponte de Lima, melhor 
identificados na delibera~Ao de Camara de 29 de agosto de 2016, que se da 
por integralmente reproduzida, pelo pre~o global de € 1.764.120,00 (um 
milhao, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte euros), livres de 
quaisquer onus ou encargos, a sociedade IMOSUEVIA - lmobiliaria, Lda, 
ou a quem provar, na data da celebra~ilo do contrato de compra e venda, 
ser o sen legitimo proprietario, Jiquidando o r espetivo pre~o, sem quaisquer 
juros, nos termos seguintes: na data da celebra~iio da escritura de compra e 
venda, o montante de oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta euros, 
correspondente a metade do referido pre~o; a restante metade do indicado 
pre~o da venda, no montante de oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta 
curos, sera paga, no prazo de tres meses, a contar da data da celebra~iio da 
escritura de compra e venda"; ____________ ____ _ 

• "Minuta da escritura de compra e venda,';, ____ _ _ _____ _ 

• "Reparti~ao de eocargos do montante de €1.764.120,00 (urn milhio, 
setecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte euros) pelos exercicios 
economicos de 2016 e 2017, (Doc. XIV). ____________ _ 

Estiveram ausentes e apresentaram pedidos de substitui9!0 e justifica9~o, os 
senhores presidentes das Juntas de Freguesia de Vitorino das Donas e de Arcozelo, que 
se fizeram substituir pelo secretario Antonio Pedro Costa Lima Alves e pelo tesoureiro 
Paulino Manuel Martins da Silva, respetivamente, e os membros eleitos, Carla Sofia 
Gon9alvcs da Cunha, Ana Julia Viana, Gloria Correia Alves Varaj~o, Gon<;alo Nuno 
Amorim e Castilho, Jose Martins Pires cia Silva e Alfpio Matos. ----------------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as interven9Bes 
feitas, durante a sessllo da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------
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----- 1. Perfodo de Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------
----- A) Aprecia~io e vota~io da Ata da sessiio anterior: sujeita a vota~ao, foi 
aprovada por unanimidade. _____________________ _ 

----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa: a Secretaria da Mesa leu o 
resume da correspond8ncia recebida, entre 25 de j unho e 16 de setcmbro de 2016. ------
----- C) Apresenta~io de recomenda~oes, propostas ou mo~oes, votos de louvor, 

congratula~io, sauda~io, protesto ou pesar: - -------------
----- C.l. Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia deS. Marinho da Gandra, 
para propor urn voto de louvor a Banda de Musica deS. Martinho da Gandra, pelos seus 
cento e oitenta anos de existencia ao servivo da cultura (Doc. 1 ). ---------------------------
----- Registou-se a interven~ao do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Rebordoes-Souto, para propor, juntamente com o grupo municipal do PSD, um voto de 
louver e congratula91io ao jovem cidadao limiano Pedro Lago Vieira. por se ter sagrado 
campeao de ralis, na categoria de iniciados (Doc. 2). -----------------------------------------
----- Seguiu-se a interven<;:ao do membra eleito Nuno Matos (PSD), para apresenta~a:o 
da proposta de recomendac;ao no sentido de que o percurso pedonal entre pontes, junto 
ao Clube Nautico, passe a designar-se por "Passcio Treinaclor Helio Lucas Araujo" 
(Doc. 3).-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- U sou da palavra o membro eleito Casimiro Magalhaes (M51 ), para apresenta9a0 de 
tres votos de pesar: pelo falecimento do senhor Professor Doutor Antonio Barbosa de 
Melo, ex Presidente da Assembleia da Republica (Doc. 4); pela morte do jovem militar, 
Dylan Araujo da Silva (Doc. 5); e pelo passamento da senhora Rosa Malheiro, auxiliar 

educativa (Doc. 6). ----------------------------------------------------------------------------------
----- Inscreveu-se para intervir o membro eleito Joao Castro (CDS-PP), para propor urn 
voto de louvor ao atleta limiano Fernando Pimenta e ao seu treinador Helio Lucas, pelos 
seus desempenhos nos Jogos Olimpicos do Rio de Janeiro 2016 (Doc. 7). ----------------
----- Seguiu-se tambem a apresenta9i:J.o de urn voto de louvor pelo membro e leito 
Ricardo Vieira (PSD) aos Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima (Doc. 8). --------
Usou da palavra o membro eleito Alipio Barbosa (M51); para propor a inclusao na 
ordem de trabalhos da pr6xima Assembleia Municipal de uma proposta de preven9i10 de 
incendios e detesa da floresta. Mais recomendou que o executivo municipal se 
envolvesse ativamente na discussao dessa proposta.--------------------------------------------
----- Seguiram-se a discuss~o e vota9ao dos votos apresentados. ----------------------------

----- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade OS votos de louvor a Banda de 
Musica de S. Martinho da Gandra pela passagem dos seus cento e oitenta anos, bern 
como o voto de louvor e congratula~ao ao jovem limiano Pedro Lago Vieira. ------------
----- Inscreveram-se para discutir a proposta de recomenda9ao no sentido de que o 
percurso pedonal entre pontes, junto ao Clube Nautico, passe a designar-se por "Passeio 
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Treinador Helio Lucas Araujo", os membros eleitos Ant6nio Carlos Matos (PS), 
Armando Pereira (CDS-PP), Nuno Matos (PSD) e, de novo, Armando Pereira (CDS
PP), para pedido de esclarecimento, e Mecia Martins (CDS-PP).----------·-------~~-~-------
------ Usou da palavra 0 senhor Presidente da ca.n,ara para prestar OS esclarecimentos 

tidos por convenientes. -----------------------------------------------------------------------------
----- Inscreveram-se, para solicitar esclarecimentos adicionais ao Senhor Presidente da 
Camara, os membros eleitos AHpio Barbosa (M51) e Ant6nio Carlos Matos (PS). ------
----- Retomada a vota9ao das Propostas de Recomendac;ao, a Assembleia Municipal 
r~jeitou por maioria com quinze votos a favor e doze abstenc;e>es a proposta discutida.--
----- A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com urna abstenc;~o, o voto de pesar 
pelo falecimento do senhor Professor Doutor Antonio Barbosa de Melo. -------------------
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o voto de pesar pelo falecimento do 
militar, Dylan Araujo da Silva. -------------------------------------------------------------------
-----A Assembleia Municipal aprovou por maioria com urna abstenc;~o, o voto de pesar 

pelo falecimento da auxiliar educativa, Rosa Malheiro. ---------------------------------------
----- S~jeito a votayao o voto de louver ao atleta limiano Fernando Pimenta e ao 
treinador Helio Lucas, foi aprovado por unanimidade. -------------------------~-------------
------A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade o voto de louver proposto aos 
Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, pela forma como desempenham as suas 
fun9oes e em especial no contexto da epoca de incendios do passado mes de agosto. ---
----- A Assembleia Municipal manifestou n~o estar contra que da ordem de trabalhos da 
proxima Assembleia Municipal possa constar o a~sunto da preven9ao de incl3ndios e 
defesa da tloresta, conforme proposta de recomenda<;ao apresentada pelo membro eleito 
Alipio Barbosa (M51). Trata-se, contudo, de uma competencia propria do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------
----- D) Outros assuntos de interesse municipal. lnscreveram-se, para intervir neste 
ponte, o senhor Presidente da Junta de Freguesia da Seara; o membra eleito Antonio 
Carlos Matos (PS), para pedido de esclarecimento; Ant6nio Melo (PSD), para ponto de 
ordem a Mesa; o membro eleito Rosa Barros (CDS-PP), para pedido de esclarecimento; 
de novo, Ant6nio Carlos Matos (PS), para defesa da honra; Ricardo Vieira (PSD); eo 

senhor Prcsidente da Junta de Freguesia da Seara. --------------------------------------------
----- Scguiu-se a interven9a0 do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rebordoes
Souto (Doc. 9), e dos membros eleitos Sandra Femandes (CDU), Pedro Ligeiro (PSD), 
Alipio Barbosa (M51), Clara Rocha (PSD) (Doc. 10), Rosa Cruz (M51) (Doc. 11) e 
Natalia Tavares de Lima (PSD). A intervenc;~o do membra eleito Natalia Tavares de 
Lima, focou essencialmente o funcionarnento nao adequado da urgencia do Hospital 
Conde de Bertiandos (Doc.l2) -------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Mesa da Assembleia perguntou a Assembleia Municipal se estava 
de acordo que a Assembleia endossasse a pergunta daquele membra eleito para oficiar 
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ao Presidente do Conselho de Administra~tao da ULSAM sobre a anormalidade do 
funcionamento da urgencia, designadamente quanto a inexistencia de urn medico 
internista em presens:a fisica na mesma. A Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade estar de acordo com o proposto. --------------------------------~--~--~-----------

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

necessarios. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- Intervieram, para pedido de esclarecimento os membros eleitos Ricardo Vieira 

(PSD) e Natalia Tavares de Lima (PSD). -~-~--~-------------------------~-----------------------
2. Periodo de intervenflio do publico. lnscrevcram-se, para intervir neste ponto, o 
senhor Luis Maria Barreiros (Doc. 13) eo senhor Jose Manuel Leitiio Puga. -------------

-----3. J>eriodo lia l)rde~ dol>ia:----------------------------------------------------------------
----- A) Apreciayao da Informa~ao do Presidente da Camara hem como da situa~io 
financeira do Municipio"; Inscreveu-se, para intervir neste ponto, o membro eleito 

Nuno Matos (PSD). ---------------------------------------------------------------------··-----------
----- 0 Presidente da Cfunara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. -----------
----- B) Discussao e votayao do "Estudo urbanfstico para efeitos do cumprimento do 
disposto nas alineas a) e t) do art0 53° do Regulamento do Plano de Urbaniza~ao de 
Ponte de Lima - Processo de Obras n° 381/04 - requerente: Flower Turismo, 
Lda"; 0 senhor Presidente da Camara fez a apresenta9ao da proposta. -------------------
----- Vota9ao da alinea B) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Estudo urbanistico 
para efeitos do cumprimento do disposto nas alineas a) e f) do art0 53° do 
Regulamento do Plano de Urbaniza~io de Ponte de Lima - Processo de Obras n° 
381104- requerente: Flower Turismo, Lda: sujeita a proposta a vota9ao, foi aprovada 
por maioria, com quarenta e quatro votos a favor, dez abstenyBes e seis votos contra, 

com declarayao de voto do membro eleito Sandra Fernandes (CDU) (Doc. 14). ----------
---- C) Discussao e votayao da "Declara~ao de Retifica~ao da Area de Reabilita~ao 
Urbana de Ponte de Lima": nao se registaram intervcny5es. ------ ----------~-------------

----~ Votayao da alinea C) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Declara-rio de 
Retifica~io da Area de Reabilita~io Urbana de Ponte de Lima" : sujeita a proposta a 
votayao, foi aprovada por maioria, com cinco votos contra. --------------------------------
----- D) Discussao e vota~tao da "Delimita~Ao da Area de Reabilita~llo Urbana 
Adjacente ao Nucleo Central'' : nao se registaram interven9oes. --------------------------
----- Votas:ao da alfnea D) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Delimita~ao da Area 
de Reabilita~io Urbana Adjacente ao Nucleo Central" : sujeita a proposta a votayao, 

toi aprovada por maioria, com cinco votos contra. --------------------------------------------
----- E) Discussao e vota9ao da "Proposta de altera~ao do n°1 do art.0 28° do 
Regulamento de Habita~ao Social do Municipio de Ponte de Lima" : nao se 

registaram inscriy5es. ----------------------------------------------------------------------··-------
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----- Votay~O da alinea E) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de altera~ao 
do n°1 do art.0 28° do Regulamento de Habita~iio Social do Municipio de Ponte de 
Lima": sujeita a proposta a votayao, foi aprovada por unanimidade.-----------------------
---- F) Discussao e votay~o da "Proposta de isen~ao de IMT - Emissiio de parecer 
vinculativo a que refere o n° 4 do artigo 10° do CTMT, para reconhecimento do 
beneficio fiscal de isen~io de IMT, nos termos da alinea h) do arto 6° do CIMT: 
registou-se a intervenyao do membro eleito Ant6nio Carlos Matos (PS).-----------------
------ 0 senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
----- 0 membro eleito Antonio Carlos Matos (PS) solicitou esclarecimentos ao senhor 
Presidente da Camara, que os prestou. ----------------------------------------------------------
----- Votay~o da alinea F) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de isen~io de 
IMT - Emissao de parecer vinculativo a que refere o no 4 do artigo 10° do CIMT, 
para reconhecimento do beneficio fiscal de isen~ao de IMT, nos tcrmos da alinea h) 
do art0 6° do CIMT: sujeita a proposta a votaC(ao, foi aprovada por maioria, com 
dezasseis votos contra e uma abstenc;:ao. 0 grupo municipal do PSD apresentou 

declaray~o de voto (Doc.l5). ----------------------------------------------------------------------
----- G) Discussao e votaC(aO da "Proposta de autoriza~io de celebra~io de adenda 
ao acordo de execu~io de delega~io das competencias - Altera~ao aos Kms de rede 
vhiria da Freguesia de Calheiros": n~o se registaram inscriyoes.--------------------------
----- Votav~o da alinea G) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de 
autoriza~iio de celebra~io de adenda ao acordo de execu~io de delega~io das 
competencias - Altera~Ao aos Kms de rede vhiria da Freguesia de Calheiros": 
sujeita a proposta a votay~O foi aprovada por ma10ria, com cinco absten9oes. ------------
----- H) Discuss~o e vota9~0 da "Proposta de autoriza~i\o de celebra~io de adenda 
ao acordo de execu~ao de dclega~io de competencia - Altera~Ao aos Kms de rede 
vhiria da Freguesia de Beiral do Lima": nao se registaram inscriyoes.-----------------
----- Vota9ao da alfnea H) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de 
autoriza~ao de celebra~ao de adenda ao acordo de execu~io de delega~io das 
competencia - Altera~io aos .Kms de rede viaria da Freguesia de Beiral do Lima": 
sujeita a proposta a vota9~o, foi aprovada por maioria, com cinco absten9oes. -----------
----- I) Discussao e vota9~0 da "Proposta de celebra~iio de Contrato 
Interadministrativo delega~ao de competencias - Transportes Escolares 
2016/2017": nao se registaram inscric;:oes.------------------------------------------------------
----- Vota9~0 da alinea I) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de celebra~ao 
de Contrato Interadministrativo delega~ao de compctencias - Transportes 
Escolares 2016/2017": sujeita a proposta a vota9~0, foi aprovada por maioria, com 

cinco abstenv5es. ----------------------------------------------------------------------------~-------
----- J) Para conhecimento "lnforma~ao da qual consta os compromissos plurianuais 
assumidos ao abrigo da autoriza~io previa no imbito da Lei dos Compromissos, 
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aprovada pela Assembleia Municipal a 07 de fevereiro de 2015": a Assembleia 
Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------

~---- K) Discussao e vota9~o da "Proposta de Beneficios Fiscais 2017": nao se 

registaram intervene(oes. ---------------------------------------------------------~------------------
----- Vota9ao da alinea K) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Proposta de Beneficios 
Fiseais 2017": sujeita a proposta a vota9ao. foi aprovada por maioria, com urn voto 
contra e quinze abstenryoes.-------------------------------------------------------------------------

---- L) Discussao e votayao da proposta de autoriza~Ao: 
• "Aquisi~llo de varios predios rusticos contiguos e continuos, sitos no Iugar 

de Portela, freguesia de Calvelo, do concelho de Ponte de Lima, melhor 
identificados na delibera~io de CAmara de 29 de agosto de 2016, que se da 
por integralmente reproduzida, pelo pre~o global de € 1.764.120,00 (urn 
milhio, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte euros), livres de 
quaisquer onus ou encargos, a sociedade IMOSUEVIA - Imoblliaria, Lda, 
ou a quem provar, na data da cclebra~ilo do contrato de compra e venda, 
ser o seu legitimo proprietario, liquidando o respetivo pre~o, sem quaisquer 
juros, nos termos seguintes: na data da celebra~io da escritura de compra e 
venda, o montante de oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta euros, 
correspondente a metade do referido pre~o; a restante metade do indicado 
pre~o da venda, no montante de oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta 
euros, sera paga, no prazo de tres meses, a contar da data da celebra~Ao da 
escritura de compra e venda''; ----------------··-·M·-----------------------------------

• "Minuta da escritura de compra e venda''; --------·-··------------------------------
• "Reparti~ao de en cargos do montante de €1. 764.120,00 (urn milhao, 

setecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte euros) pelos exercicios 
cconomicos de 2016 e 2017" (Doc. XIV). --------------------··--~----~----------------

Inscrevcram-se para intervir neste ponto os membros eleitos: Mario Ferreira 

(PSD); Joaquim Alpoim (M51) (Doc. 16) e Ant6nio Carlos Matos (PS). --------------~---
------- 0 senhor Presidente da Cfunara prestou os esclarecimentos solicitados.-------------
----- Vota9ao da alinea L) do ponto 3 da Ordem de Trabalbos: "Aquisi~io de varios 
predios rusticos contfguos e continuos, sitos no lugar de Portela, freguesia de 
Calvelo, do concelho de Ponte de Lima, melhor identificados na delibera~lo de 
Camara de 29 de agosto de 2016, que se da por integralmente reproduzida, pelo 
pre~o global de € 1. 764.120,00 (urn milhio, sctecentos e sessenta e quatro mil, cento 
e vinte euros), livres de quaisquer onus ou cncargos, a sociedade IMOSUEVIA 
Imobiliaria, Lda, ou a quem provar, na data da celebra~llo do contrato de compra 
e venda, ser o seu legftimo proprietario, liquidando o respetivo pre~o, sem 
quaisquer juros, nos termos seguintes: na data da celebra~ao da escritura de 
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compra e venda, o montante de oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta euros, 
correspondente a metade do referido pre~o; a restante metade do indicado pre~o 
da venda, no montante de oitocentos e oitenta c dois mil e sessenta euros, sera 
paga, no prazo de tr~s meses, a contar da data da celebra~ao da escritura de 
compra e venda"; ·P·--------------------------------·---------------------------------··-···----· 

• "Minuta da escritura de compra e venda,; -----------··--------------------------
• "Reparti~iio de en cargos do montante de €1. 764.120,00 (um milhilo 

setecentos e sessenta e quatro mil cento e vinte euros) pelos exercfcios 
economicos de 2016 e 2017": sujeita a proposta a votayao, fo1 aprovada por 
maioria, com quinze absten9oes, e cinco votes contra. -------------------------------

------ Nao havendo mais assuntos a tratar, o Prcsidente da Assembleia, pel as trcze horas 
e trinta minutos, deu por encerrada a sessao, da qual se lavrou a presente ata que, depois 
de Iida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. -----------------

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

A 1.u Secretaria -------------------------------------------------------

0 2.0 Secretario -------------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Exma. Sra. Secretaria e Sr. Secretario 

Exmo. Sr. Presidente da Camara 

Exmo. Srs. V creadores 

Caros colegas Presidentes de Junta 

Exmo. Srs. Membros da Assembleia 

Cumprimento o publico presente 

Comunica9ao social 

Em ano de comemora96es centenarias no concelho, como sendo os 120 
anos do Teatro Diogo Bernardcs, e dos 190 anos das Feiras Novas, cu 
como Presidente de Junta da Freguesia de S. Martinho da Gandra, nao 
poderia deixar de trazcr a esta assembleia a lembran<;:a dos 180 anos da 
Banda de Musica de S. Martinho da Gandra. - ----
Foi no ano de 1836 que o Padre Manuel Antunes de Oliveira, na altura 
ainda seminarista fundou esta banda a qual dedicou toda a sua vida. 

Nos anos 50 e 60 foi considerada uma das melhores bandas do Pais tendo 
ganho concursos na cidade do Porto e na vizinha Galiza. Para isso muito 
contribuiram o saudoso Maestro Diogo de 01 iveira e seus filhos Diogo e 
Miguel de Oliveira, maestros c compositores. 

No entanto passou por um perfodo muito dificil nos finais dos anos 80, 
tendo sido integrada no Centro Social e Paroquial de S. Martinho da 
Gandra em 1997, pelo atual Presidente da Banda, Padre da Freguesia 
Doutor Jose Antonio de Freitas e sob a regcncia do professor da escola de 
musica Antonio de Padua Lima. 

Atualmente, sob a regencia do Maestro Helder Magalhaes, com cerca de 60 
musicos, na sua maioria jovens oriundos de terras Limianas e localidades 
vizinhas, transmite 0 brilho da juventude e a alegria da musica executada 
com qualidade, sendo rcconhecida a nivel nacional como uma das 
melhores. 
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A BMSMG orgulha-se de ter contribufdo para a inicia<(ao, fonnac;ao e 

crescimento de centenas de jovens na regiao que hoje tocam nas 4 bandas 

do concelho e outros que ja se fonnaram academicamente e 
profissionalmente estando a trahalhar em Orquestras com renome mundial. 

A BMSMG representou Pmtugal em 2004, na comemora<(ao dos 20 anos 

do 25 de abril realizada em Paris, e rcpresentou o Distrito de Viana do 

Castelo c o concelho de Ponte de Lima, nas comcmorayoes do 1° de 

Dezembro em 2013, na cidade de Lisboa. 

Como membro desta Assembleia e ainda como mt1sico desta banda ha 40 

anos, venho pelos factos apresentados c pelos 180 anos de existencia, 

propor a esta Assemblcia urn Voto de Louvor a Banda de Musica de S. 

Mmtinho da Gandra, sendo postcriormente comunicado a sua Dire<(ao. 

Ponte de Lima, 17 de setcmbro de 2016 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

SESSAO ORDINARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 
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(Apresentac;:ao de recomendac;:5es, propostas ou moc;:oes, votos de louvor, congratulac;:ao, saudac;:~o, 

protesto ou pesar) 

Voto de Louvor e congratula~ao 

Exmo senhor Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Exmos senhores Secretaries da Mesa da Assembleia 

Exmo senhor Presidente da Camara Municipal 

Exmos senhores Vereadores 

Exmos senhores membros desta Assembleia 

Publico aqui presente, 

A Junta de Freguesia de Rebordoes-Souto e o Grupo Municipal do PSD de Ponte de 

Lima, reconhecendo que quem eleva o nome da nossa terra merece o 

reconhecimento e agradecimento dos poderes locais, vern proper a esta Assembleia 

a aprova~ao de um voto de louvor e congratula~ao ao jovem cidadao limiano Pedro 

Lago VIeira, que recentemente sesagrou Campeao ~ional de Ralis ~tegoria de 

lniciados. 

Filho de Carlos Vieira e de Deolinda Lago (membro desta Assembleia) nasceu em 

Rebordoes-Souto no dia 17 de julho de 1994. Frequenta o Mestrado em Engenharia 

Mecanica no ISEP -Institute Superior de Engenharia do Porto. 

Estreou em provas oficiais de ralis em 2014, e sagrou-se Vice-Campeao ao terminar 

no 22 Iugar da Classifica~ao do Campeonato Nacional de Ralis na Categoria de 

lniciados na edi~ao 2015. 

Em 2016, venceu as 5 provas em que participou, sagrando-se desta forma Campeao 

Nacional de Ralis, na categoria de lniciados, pelo que, pelas provas ja dadas e pelas 

grandes vitorias que se esperam se julga merecedor deste publico reconhecimento. 

Rebordoes-Souto, 17 de setembro de 2016 

0 Presidente da Junta de Freguesia de Rebordoes-Souto, 

Filipe Amorim 



Proposta de Recomendar;:ao 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima, por proposta do PSD, aprovou par malaria 
absoluta, em Setembro de 2012, a Proposta de Recomenda~ao ao Municipio para que 
o percurso pedonal entre pontes, junto ao Clube Nautico, se passasse a chamar 
"Passeio Olimpico Fernando Pi menta". Desde 2012 ja tivemos do is executivos 
municipals, sempre liderados por Vitor Mendes, que legitimamente, apesar da maioria 
da votac;ao que uniu os varios quadrantes e sensibi lidades polfticas existentes na 
Assembleia Municipal, nao foi do entendlmento de executar tal proposta. 

Atendendo a que o actua l executivo, em reuniao de C~mara de 29 de Agosto de 2016, 
decidiu atribuir ao Centro Nautico de Ponte de Lima o nome de Centro Nautico 
Fernando Pimenta. Tendo consci~ncia que as resultados do trabalho de excelencia do 
atleta Fernando Pimenta tem muito do esforc;o e metoda do seu treinador de sempre. 
Atendendo ao trabalho de mais de 2 decadas realizado por Helio Luca.s, um trabalho 
que marcou, marca e marcara gerac;oes de jovens limianos. Atendendo a sua 
dedicac;ao aos jovens limianos, a promoc;ao do desporto e do concelho de Ponte de 
Lima. Atendendo a que o seu trabalho e reconhecido a nfvel nacional e internacional, 
sendo considerado unanimemente como membra integrante da elite dos treinadores 
mundiais de canoagem, tendo sido, em 2015, considerado, pela Confederac;ao do 
Desporto de Portugal, "treinador do Ana". 

Tendo em conta todos esses pressupostos a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 
reunida a 17 de Setembro de 2016, .recomenda ao Executive Municipal de Ponte de 
Lima para que o percurso pedonal entre pontes, JUnto ao Clube Nautico, se passasse a 
designar por "Passeio treinador Helio Lucas Araujo". 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016. 

0 Grupo da Assembleia Municipal do PSD 
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MDV/MENTO 51 

Voto de Pesar 

Faleceu , no passado dia 7 de Setembro, o Professor Doutor Antonio Moreira 

Barbosa de Melo, nascido a 02-11 -1932, na freguesia de Lagares, Penafiel. 

0 Professor Doutor Barbosa de Melo foi um ilustre especialista em Direito 

Administrative, docente e investigador da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra. 

Esteve entre os fundadores do entao Partido Popular Democratico. 

Em 1991 foi eleito o 9. 0 Presidente da Assembleia da Republica, fun9oes que 

exerceu ate 1995. Foi ainda membro do Conselho de Estado, de 1985 ate 2005. Foi 

ainda condecorado com varias ordens nacionais. 

Prestou relevantes servi9os culturais e civicos, com interven9ao publica activa 

desde Abril de 197 4. 

0 Movimento 51 propoe assim a Assembleia Municipal de Ponte de Lima que 

preste publica homenagem a sua ilustre figura, atraves da aprova9ao de urn voto de 

pesar pelo seu falecimento, dando dele conhecimento a sua familia . 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016, 

y 6 0 Grupo Municipal do Movimento 51, 

~ ft"L 1.-~ (Yft )1 t/P 
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MOVIMENTO 51 

Voto de Pesar 

Faleceu, no passado dia 10 de Setembro, o Militar Dylan Araujo Silva, 

nascido a 28-03-1996, n~_ fre~~iel.( ~ ) 

0 soldado limiano morreu como militar ao servi<;o da patria . 

c 

0 Movimento 51 propOe assim a Assembleia Municipal de Ponte de Lima que 

preste publica homenagem e agradecimento ao militar Dylan Araujo Silva , atraves 

da aprova9ao de um voto de pesar pelo seu falecimento, dando dele conhecimento a 
sua fami lia. 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016, 

0 Grupo Municipal do Movimento 51 , 

1 
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MDV/MENTO 51 

Voto de Pesar 

Faleceu, no passado dia 28 de Julho, a auxiliar educativa do municipio de 

Ponte de Lima, a Sr.8 Rosa Malheiro. 

A Sr.a Rosa Malheiro morreu no exercicio das duas fun96es, ao servigo das 

crian9as da escola onde trabalhava . 

0 Movimento 51 propoe assim a Assembleia Municipal de Ponte de Lima que 

preste publica homenagem e agradecimento a auxiliar educativa Rosa Malheiro. 

atraves da aprova9~0 de um voto de pesar pelo seu falecimento, dando dele 

conhecimento a sua familia . 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016, 

0 Grupo Municipal do Movimento 51 , 

.J'/9~".-A./c.., 
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PROPOSTA 

0 membro eleito pelo CDS-PP, Joao Castro, vern propor a esta Assembleia urn voto de 
louvor aos cidadaos lirnianos Fernando Pimenta e Hello Lucas Araujo pela entrega, 
ernpenho e, acima de tudo, por tcrem levado tao longe o nome de Portugal e em 

particular de Ponte de Lima, aquando daparticipa9ao nos Jogos Olfmpicos do Rio 2016. 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016 

c. --



Proposta: 

Voto de Louvor aos Bombeiros Voluntarlos de Ponte de Lima 
---

A terminar que esta mais urn verao, em que infelizmente o nosso concelho 
voltou a ser literalmentc queimado de ponta a ponta, nada mais justo que 
esta assembleia fa~a chegar junto da corpora9ao de bombeiros de Ponte de 
Lima, na pessoa do seu comandante urn voto de Jouvor que gostavamos de 
ver estendido a todas as outras corpora96es que aqui vieram prestar auxilio. 

Queremos neste voto de louvor refor9ar os obrigados que tantas vezes nos 
esquecemos de lhes dar, agradecer a serenidade que transmitem, a 
segurat19a que nos dao. 

Agradecer o deixarem de estar com os seus para irem em auxllio daqueles 
que nao conhecem, e ajudarem de facto. 

Temos tam bern a obriga~ao de procurar perceber junto destes o que esta a 
falhar de que e que eles precisam, em que lhe podemos ser titeis! 

Terminava com uma £rase de Winston Churchill 

" A coragem e a primeira das qualidades humanas, porque e a qualidade 
que garante as demais." 

E no que a esta qualidade diz respeito os bombeiros sao todos os dias os 
maiores exemplos de coragem que temos junto de n6s. 

Assembleia Mw1icipal de Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016 

Os membros eleitos do PSD 

--
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

SESSAO ORDINARIA DO M~S DE SETEMBRO DE 2016 

(Outros assuntos de interesse Municipal) 

Exmo senhor Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Exmos senhores Secretarios da Mesa da Assembleia 

Exmo senhor Presidente da Camara Municipal 

Exmos senhores Vereadores 

Exmos senhores membros desta Assembleia 

Publico aqui presente, 

A primeira vista podera parecer que esta minha interven~ao nao fara sentido porque 

se encontrara eventualmente fora do ambito da minha a~ao como Presidente de 

Junta de Freguesia de Rebordoes-Souto. Mas verao facilmente que faz todo o sentido 

falar deste assunto. 

Come~o por reconhecer que nao sou especialista na materia, e que eventualmente 

poderei cometer alguns dos mesmos erros que foram apontados a CDU quando em 

19 de dezembro de 2015 apresentou uma Proposta de Recomenda~ao com vista a 
requalifica~ao e regulariza~ao de circula~ao de transito denominada de "Diminui~ao 

da Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia da Vila de Ponte de 

Lima, onde se insere a denominada via Foral D. Teresa", ou mais corretamente Via do 

Fora I Velho de D. Teresa. 

Assim, convem antes de mais come~ar por referir que a Estrada Regional 203, assim 

denominada desde 1998 na sequencia da ultima revisao do Plano Rodoviario 

Nacional, revisao essa realizada em 1998 (e que vulgarmente e conhecido por 

PRN2000}, nao esta sob a jurisdi~ao da Camara Municipal de Ponte de Lima, nao 

tendo assim esta entidade qualquer competencia para nela operar quaisquer obra de 

conserva~ao, melhoramento, de regulariza~ao do transito, de sinaliza~ao, etc ... 

cabendo sim a empresa lnfraestruturas de Portugal o desenvolvimento de todas as 

a~oes necessarias nomeadamente a "conce~ao, projeto, constru~ao, financiamento, 

conserva~ao, explora~ao, requalifica~ao, alargamento e moderniza~ao". lmporta 

eventualmente aqui referir que esta empresa esta sujeita a tutela do Ministerio do 

Planeamento e das lnfraestruturas, brilhantemente conduzido na atualidade pelo 



senhor Ministro Pedro Marques, devidamente coadjuvado pelo senhor Secretario de 

Estado das lnfraestruturas, Guilherme W. d'Oiiveira Martins. 

Ora entao, a razao de ser da minha interven~ao tern a ver precisamente com as 

mortes ocorridas nesta importante via, que sendo Nacional, agora denominada de 

Regional, tem uma importancia extrema para a circula~ao autom6vel do nosso 

Concelho, ja que sera eventual mente a principal via de acesso a nossa Vila. 

Nao estou certo que quantas pessoas perderam a vida nesta via ... nao me lembro da 

sua constru~ao, mas acreditar no que foi dito em dezembro de 2015, esta e uma 

variante a antiga EN203 que entrava na vila no antigo Cruzamento da Guia, seguia 

pelo cruzamento, entroncamento ou outra coisa qualquer que lhe queiram chamar 

onde se encontra a estatua do senhor General Norton de Matos e pelos vistos sara da 

vila no cruzamento abaixo do campo dos Limianos. 0 certo e que me lembro muito 

bem que 3 pessoas de Souto perderam a vida nesta estrada, que bern lhe podiam 

mudar o nome para Estrada da Morte, ja que nao me parece muito bern que uma 

estrada onde tanta gente perde a vida seja denominada com o nome de tao 

importante documento para a nossa terra como foi o Foral de D. Teresa. 

Assim, e para concretizar, passo a listar as mortes de cidadao da minha Freguesia: 

• o primeiro falecimento, que eu tenha conhecimento, de uma pessoa de Souto 

deu-se algures nos finais da decada de 80, quando o senhor Pinto se deslocava 

de bicicleta e foi colhido mortalmente por um camiao no cruzamento desta 

estrada com a Rua do Pinheiro; 

• depois, em 2004, foi a vez da senhora Teresa Pinto, que foi colhida em frente 

ao pn§dio Novo Leblom; 

• e finalmente temos o recente e dramatico acidente da senhora Rosa Malheiro, 

funcionaria deste Municipio colocada no Jardim lnfantil de Souto, 

carinhosamente conhecida entre n6s como Rosinha da Cividade e que no dia 

29 de julho, penultimo dia de funcionamento do Jardim lnfantil, no 

desempenho da sua atividade profissional, a acompanhar os meninos do 

infantario, acabou por ser roubada a vida quando atravessava na passadeira 

junto ao cruzamento com a Rua Dr Francisco Sa Carneiro. Lembro que neste 

mesmo dia, a desgrac;:a apenas nao foi maior porque, certamente por mero 

acaso do destino, nenhum menino acompanhava a Rosinha e ela apenas vinha 

da carrinha como Ieite para um menino; 

• Pelo meio, posso ainda referir um atropelamento, nao mortal, mas que me 

tocou de perto, quando o meu avo, em 2014, foi colhido porum autom6vel em 

frente ao Bar L&S. 



Tal como disse no infcio, nao e a autarquia que compete a realiza~ao de quaisquer 

obras de conserva~ao, beneficia~ao, moderniza<;ao, nem de sinaliza<;ao ou de 

regulariza<;ao do transito. No entanto, e fruto da evolu<;ao da nossa vila, do seu 

crescimento para sui, tal como foi dito em dezembro passado, em parte fruto da 

implanta~ao de diversos equipamentos municipais nessa zona, esta estrada viu-se de 

repente envolta em casas, perdendo a meu ver a sua caracterlstica de VARIANTE, 

sendo quase por complete como que engolida por casas, escolas, lojas, restaurantes, 

cafes, uma safda dos Bombeiros e da GNR, uma central de camionagem, uma bomba 

de combustfvel e ate um parque infantil. 

Parece-me assim por demais evidente que a razao de ser da constru~ao desta entao 

VARIANTE se podera estar a colocar nova mente. Se na altura uma estrada nacional a 

atravessar a vila nao era born, uma estrada como esta tambem nao o sera na 

atualidade. 

Ouvimos em dezembro passado que a Estrada Regional 203 tem todas as condi~oes 

de seguran~a ... esta perfeitamente balizada, tem caixas de viragem, caixas de STOP, 

passagens para peoes e ate duas passagens inferiores, e mesmo com todas estas 

condi~oes de seguran<;a ha acidentes e alguns deles mortais. 

Termino fazendo apenas e s6 um apelo ao senhor Presidente de Camara: pe<;o-lhe 

que interceda junto da lnfraestruturas de Portugal no sentido de lhes mostrar que ja 

foram muitos os limianos que perderam a vida nesta estrada ... e se isso nao chegar, 

fale com o senhor Ministro e com o senhor Secretario de Estado, que com toda a 

certeza eles, nesta onda de agradamento ao povo que os elegeu, certamente irao 

olhar para esta estrada de morte e ordenar que se fa<;a alguma coisa que possa 

concorrer para evitar que se continuem a perder vidas humanas numa estrada com 

tantas condi<;oes, mas que tem um tipo de utiliza<;ao que eventualmente nao se 

coaduna com o local onde se encontra ... 

Se isso tambem nao chegar, estou em crer que apenas urn ato - perdoem-me a 

expressao- de loucura, podera resolver este problema, por exemplo, ordenando uma 

qualquer interven<;ao, urn qualquer melhoramento, mesmo que nao autorizado pela 

entidade competente, mas realizada por uma outra entidade que nao tendo a 

competencia tern a obriga<;ao de real mente se preocupar com os seus concidadaos. 

Rebordoes-Souto, 17 de setembro de 2016 

0 Presidente da Junta de Freguesia de Rebordoes-Souto, 

Filipe Amorim 



PONTE DE I..nlA 
Um partido ao seu !ado Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal; 

Exmos. Senhores Secretaries; 

Exmo. Senhor Presldente da C~mara Municipal; 

Dignfssimos Vereadores; 

Caros Membros Eleitos; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Numa altura em que se da infcio a mais um ano escolar, parece-nos pertinente solicitar ao Sr. 

Presidente da Camara um esclarecimento sabre o Transporte Escolar realizado no percurso 

entre Vitorino das Donas e o Centro Escolar da Facha e respetivo regresso. 

Numa tentativa de ultrapassar a questao administrativa em que se encontra a Junta de Freguesia 

de Vitorino das Donas, que impede a transferencia diretas de verbas para a mesma, (atraves de 

Delega~ao de competencias como as que serao votadas mais a frente para outras freguesias), a 

11 de Janeiro de 2016 foi deliberado pelo Municipio um concurso para a adjud ica~ao de servi~os 

de Transporte Escolar para o ano letivo 2015/2016, no Circuito Especial Vitorino das Donas -

Centro Escolar da Facha e Regresso, aprovando-se a 15 de Fevereiro de 2016 a adjudica~ao a 
firma UTS - Viagens S.A., pelo valor de 107 € por dia, acrescidos de impastos, sendo 

posteriormente firmado o respetivo Contrato de Aquisi~ao de Servic;os. 

Do regulamento constam as paragens a efetuar indicadas pelo Municipio, tendo a empresa 

vencedora indicado entre outros, tal como estabelecido, o vefculo eo motorista previsto para o 

transporte, bem como as credenciais dos mesmos. 

No entanto, durante o final do ano letlvo transato, o transporte de crianc;as para no referido 

percurso continuou a ser efetuado pelas ca rrlnhas da Junta de Freguesia e suas colaboradoras. 

Perante tal situac;ao, gostarfamos de ver esclarecido o porque de nao ter side iniciada a 

prestac;ao de servic;os pela UTS, se foi rea lizado pelo Municipio algum pagamento ao abrigo 

deste contrato, bem como, se estao garantidas as condic;oes de seguranc;a no transporte para o 

a no letivo 2016/2017 e em que moldes o mesmo se preve efetuar. 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016 

0 Membra eleito pelo PSD 

Clara Alexandra Magalhaes da Rocha 

-roc 1c 
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MOVIMENTO 51 

INTERPELA<;AO AO PRESIDENTE DA CAMARA 

Considerando que aos responsaveis autarquicos compete justificar junto dos respetivos 
municipes as medidas em curso e as razoes que as fundamentam; considerando que em 
materia de Educas;ao - entendida como realizac;:ao de um projeto comum - requer-se a 
envolvencia e a participac;:ao de todos os agentes autarquicos; 

Nesta interpelac;:ao, solicitamos essas mesmas diligemcias, na pessoa do Sr. Presidente da 
Camara, no que concerne a abertura do a no escolar, designadamente no que respeita aos 
seguintes pontes: 

1) ao Banco de manuais escolares. 

- Considerando que a medida que propusemos - a gratuitidade dos livros escolares - se 
generalizou entretanto nacionalmente ao 1. 0 a no por parte da propria tutela, seria 
importante que o municipio, como mediador local privilegiado e no ambito das 
competencias atribuidas pelo ME, se antecipasse e pudesse alarga-la a outros anos, como um 
contribute relevante e util de apoio as restantes medidas de ambito nacional de promoc;:ao 
do sucesso escolar. 

2) as Obras em curso 

(Parque Escolar) - ponto da situac;:ao - e a retirada definitiva do amianto excedente e 
eventual beneficiac;:ao areas envolventes, 

3) ao Plano de Transportes Escolares 

- Operadores envolvidos e seguros (urn aspeto importantissimo); 

4) Grau acompanhamento por parte dos responsaveis autarquicos 
a. das atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1. 0 ciclo 
b. do Prolongamento de horario na EPE 
c. e outros apoios e responsabilidades do municipio, como sejam a 

contratualizac;:ao para as Refeic;:oes. 

Ponte de Lima, 17 de setembro de 2016, 

1 



Exmo. Senhores Presidente da AM 

Membros da Mesa 

Exmo. Senhor Presldente da Camara 

Exmos. Senhores Vereadores 

Caras membros da AM 

Venho aqui falar de um grave problema que esta a decorrer no Servi9o de 

urgencia do Hospital Conde de Bertiandos, que desde o passado dia 1 de agosto 

deixou deter um medico de medicina interna a acompanhar a equipa medica de 

Urgencia. 

De facto, ate julho de 2016, a equipa de urgencia era composto por do is Medicos 

de Triagem Geral e um Medico de Medicina lnterna sendo que os doentes mais 

graves eram triados diretamente para este. procedendo o mesmo a 

observa9ao, estabiliza9ao e eventualmente internamento desses doentes. 

Acrescia a este trabalho os doentes que os outros dois Medicos de Triagem 

Geral achassem que deviam ser observados pelo Medico de Medicina lnterna. 

Todos os doentes que se dirigiam ao servi90 de urgencia basico do Hospital 

Conde de Bertiandos de Ponte de Lima e necessitavam de apoio da 

especialidade de medicina interna aram ai apoiados e se se justificasse ai 

tambem internados_ 

A partir daquela data de 1 de agosto e, portanto, neste momenta, a equipa de 

urgencia em presen9a fisica passou a ser composta exclusivamente par 3 

elementos Medicos de Triagem Geral, sem medicina interna. Estes Medicos 

avaliam todos os doentes e aqueles que estiverem estaveis e com criterios de 

internamento e contactado via telefone o Medico de Medicina lnterna (que esta 

no hospital) e que reavalia os doentes e decide o internamento em Ponte de 

Lima, sem que, no entanto, se responsabilizem pelos mesmos. 

Ora, tendencialmente, os doentes passarao, e ja estao mesmo, a ser 

encaminhados para o Servigo de Urgencia Hospital de Viana do Castelo que, 

mesmo com o eventual apoio dos poucos medicos do HCB que ainda fazem 



urgencia, nao tem objetivamente capacidade de resposta nem ao nfvel da 

urgencia nem ao nivel das estruturas de internamento. 

Assim e para que se perceba, alem da espera pelo atendimento no Hospital de 

P. Lima, os doentes que tenham de ser internados, terao posteriormente de ser 

transferidos para o servi<;o de urgencia de Viana do Castelo para serem 

observados por Ml, onde terao novamente de esperar pela sua vez, e caso 

tenham, entao, de ficar internados, regressam ao Hospital de Ponte de Lima, 

situa<;ao que jamais se colocou antes desta alterac;;:ao. 

Estamos perante uma situa<;ao de diminuic;;:ao da qualidade do servic;;:o de 

urgencia, com enormes prejuizos para os doentes, para Ponte de Lima e toda a 

popula<;ao que serve. 

De facto, o Hospital Conde de Bertiandos serve uma populac;;:ao de cerca de 

87.500 habitantes. correspondendo a sua area de atrac;;:ao, os concelhos de 

Ponte de Lima, Ponte da Barca, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez. 

A especialidade de Medicina lnterna e, e sempre foi, a area nuclear da atividade 

do Hospital, repartindo a sua a<;ao pelas consultas externas, hospital de dia, 

urgencia e internamento. 

Os dois servic;;:os de internamento de Medicina possuem uma lotac;;:ao oficial de 

44 camas tendo sido internados 916 doentes durante o 1 o Semestre de 2016. A 

taxa media de ocupac;;:ao destes servi<;os tem, como habitualmente, ultrapassado 

largamente os 100%. Convem a qui referir que a porta de entrada da quase 

totalidade destes doentes e o Servic;;:o de Urgencia cujas equipas tinham entao 

um medico de Ml escalade durante as 24h dos sete dias da semana, o que agora 

nao sucede. 

Aos poucos a especialidade de Medicina lnterna vai sendo esvaziada em Ponte 

de Lima. 

A soluc;;:ao passa, inevitavelmente, por manter a capacidade operacional do HCB 

nos moldes em que tem funcionado assumindo o CA da ULSAM que do ponto 

de vista estrategico e importante manter a Ml integrando a equipa de urgencia, 

nao permitindo a degradac;;:ao da capacidade tecnica no internamento. 



Esta AM nao pode permitir a continua9ao desta degradaQao dos SUB de Ponte 

de Lima e ficar da bra9os cruzados ao vermos Ponte de Lima a perder sempre e 

mais uma vez a qualidade dos seus serviQos e pondo em causa os superiores 

interesses da coletividade, razao pela qual proposto a esta AM, convidando o 

executivo camarario e o seu presidente a associar-se, que se envie 

imediatamente uma comunica9ao ao Concelho de AdministraQao da ULSAM, 

com o seguinte teor: 

"A Assembleia Municipal exige que, com a maxima celeridade, sejam 

tomadas pelo CA da ULSAM todas as diligencias necessarias a 
manuten~ao da cobertura a urgencia do Hospital Conde de Bertiandos por 

parte da especialidade de Medicina lnterna vigente anteriormente a 1 de 

Agosto de 2016, isto e, presenc;a de pelo menos urn medico de Ml na 

urgencia durante as 24h durante todos os dias da semana. 56 assim sera 

possivel manter o nivel de diferencia~ao da urgencla tal como a 

conhecemos e assegurar a ponte obrigat6ria que se pretende viva e atuante 

para os servic;os de internamento da especialidade. 

Conhecendo as dificuldades por que passa o servic;o de Medicina lnterna 

no que respeita a horas disponiveis para a cobertura total das escalas do 

servic;o de urgencia, a AM sugere que se envidem todos os esfor~os para 

que as horas em falta possam ser supridas com recurso a contratac;ao de 

medicos Ml especificamente para esse efeito. 

Em defesa dos reais interesses, e legitimos dlreitos, da populac;ao limiana, 

a AM assim o exige". 

Ponte de Lima, 17 de setembro de 2016. 

0 Membro Eleito, r I frJ) I 

Natalia Tavares Ll~ _ 



Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
Exmo. Senhor Presidente da Camara Municipal, 
Exmos. Senhores Vereadores, 
Exmos. Senhores Deputados Municipais, 
Exmos. Senhores Presldentes de Junta de Freguesia, 
Demais presentes, Lfmianos 

E Comunfca~io Social 

Meus senhores, 

LUIS MARIA BARREIROS 
c.c 03035129 4ZV7 

f/Wt () tf"T J. 

~1'1~ Juj "{ )>. A-{\ 

PauloPinheiro 

Como e do conhecimento de todos, no passado dia 17 de Agosto, o 

municipio de Ponte de Lima foi agraciado na pessoa do senhor Presidente da 

Camara com a mais alta condecorac;ao pessoal atribuida pelo municipio do 

Rio de Janeiro, que e o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, figura 

emblematica da constrw;:ao da identidade brasileira, em cujo Palacio como 

mesmo nome encontra-se instalada a Camara Municipal do Rio de Janeiro. 

A cidade do Rio de Janeiro e a maior cidade portuguesa fora da Europa com 

mais 400 mil habitantes de origem portuguesa entre os quais mais de duas 

dezenas de milhares de limianos. Essa foi a principal razao da homenagem 

proposta pelo Vereador da CM do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Pinheiro, 

aprovada por Decreta Municipal. 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 34551, 12 andar, 4900-563 Viana do Castelo- 91 9357987 



LUIS MARIA BARREIROS 
c.c 03035129 4ZV7 

Essa homenagem, na qual o municipio de Ponte de Lima esteve muito bern 

representado na figura do senhor presidente da Camara, vai ao encontro do 

trabalho que o Vereador Paulo Pinheiro tern levado a cabo no 

desenvolvimento das rela~oes entre o Rio de Janeiro eo Minho. 

Nesse contexto, apresentou e aprovou a Lei de gemina~ao de Braga com o 

Rio de Janeiro, a concessao das medalhas Pedro Ernesto ao Presidente da 

Camara de Viana do Castelo e agora, com as mesmas agraciou a nossa 

grandiosa Vila na pessoa do senhor presidente. 

Nos pr6ximos dias 15 a 18 de Novembro, o senhor Vereador Paulo Pinheiro 

estara presente no nosso distrito no qual sera recebido pelo nosso Bispo D. 

Anacleto, pelo Presidente da Camara de Viana do Castelo e tem-se a 

perspectiva de que venha a ser recebido pelo senhor Presidente da Camara 

de Ponte de Lima. 

Urn grupo de cidadaos minhotos conscientes do trabalho do Vereador Paulo 

Pinheiro em prot da aproxima~ao do nosso Minho ao Rio de Janeiro 

organizou ja um jantar de recep~ao no dia 17 de Novembro, no qual 

contamos com a presenc;a de algumas autoridades para se associarem a esta 

homenagem, designadamente os homens publicos da nossa terra, pelo que 

conta-se com a presenc;a de todos os membros desta Assembleia. 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 345Q, lQ andar, 4900-563 Viana do Castelo- 91 9357987 
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LUIS MARIA BARREIROS 
c.c 03035129 4ZV7 

A presenc;:a do Vereador Paulo Pinheiro pode e pensa-se deva ser assinalada 

com uma homenagem do nosso municipio, que se entende possa se 

constituir num voto de louvor aprovado por esta Assembleia Municipal, por 

aquilo que se considera ser um trabalho por ele desenvolvido de promo<;ao 

da nossa grandiosa Vila de Ponte de Lima no estrangeiro, designadamente, 

naquela que e a maior cidade portuguesa fora da Europa, a cidade 

maravilhosa do Rio de Janeiro. 

Para tanto, requer-se a Vossa Excelencia senhor presidente da Assembleia 

Municipal, Professor Doutor Salvato Trigo, se digne acolher esta 

recomenda<;ao de urn voto de Louvor ao senhor Vereador da Camara 

Municipal do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Pinheiro e, em consequencia, 

apresentar a sufragio directo a este parlamento municipal a sua admissao 

para eventual discussao, dellberac;ao e votac;ao. 

Para maiores esclarecimentos dos senhores membros desta Assembleia 

Municipal tomo a liberdade de me dirigir ao senhor Presidente da Camara, 

Senhor Eng. Vitor Mendes, no sentido de querendo e considerando oportuno 

tomar uma posic;ao publica quanta a esta recomendac;:ao, transmitindo 

aquila que aquilatou aquando da sua recep<;ao no Palacio de Pedro Ernesto, 

Camara Municipal do Rio de Janeiro, quer quanta ao carinho pessoal que 

por ventura lhe tenha sido dispensado, quer a o aprec;:o institucional que 

tenha sido atribuido a nossa grandiosa Vila de Ponte de Lima. 

Tenho dito. Muito obrigado. 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima- Luis Marta Barretros 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 34SQ, lQ andar, 4900-563 Viana do Castelo- 91 9357987 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Sessao Ordinaria de 17 de setembro de 2016 

J) Dlscussao e vota~ao do "Estudo urbanistico para efeltos do cumprimento do 
disposto das atrneas a) e f) do art9. 53 do Regulamento do Plano de Urbaniza~§o de 
Ponte de Lima - Processo de Obra no 381104 - requerente: Flower Turismo, Lda. 
"(Doc. IV); 

Declara~ao de Voto 

Votei contra neste ponto da Oisc:ussllo e votac;ao do "Estudo urbanrstico para efeitos do 

cumprimento do disposto das alfneas a) e f) do art!!. 53 do Regulamento do Plano de 

Urban1zac;ao de Ponte de lima Processo de Obra n!l 381104 • requerente: Flower Turismo, 

Lda "(Doc. IV); pelas seguintes razoes: 

1. A nao disponibiliza~ao atempada dos documentos principalmente o estudo 

urbanfstico; 

2 . Portal facto foi impedida de fazer uma analise rigorosa da materia em discussllo, uma 

avaliac;ao e um juizo responsavel para poder tamar uma declsilo cam rigor e em 

consc:i~ncia; 

3. Par issa nao posse assumir a respansabilidade de qualquer dellberac;ao sabre esta 

materia remetida pela Camara Municipal para a Assembleia Municipal. Considerando 

que s6 foi facultado um mapa; que para uma avaliac;ao consciente e com rigor por si so 
nao e elemento sufic1ente. Faltou de facto o acesso a elementos fundamentals ja que 

o;e trata de um estudo urbanistico Par isso a CDU considera nlio se poder votar uma 

questao destas de olhos fechados. 

4. Assim em canformidade emito esta dec:larac;llo de voto para que conste da ata desta 

sessao ordinaria do mes de setembro da assembleia municipal de Ponte de Lima. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 17 dl!' setembro de 2016 

~ 0 eleito da CDU 

(}Jt<4( Oa<qa~_ A ~u~u_ A 
Sandra Ma~;rld~Fernandes 



Declara~ao de Voto 
(Perfodo da Ordem do Dia, alfnea F) 

Atendendo a que nao concordamos com a forma como o terreno foi alienado, atendendo 
a que n~o podemos concordar com a t1xa<;~o de uma central de produc;:ao de betuminoso 
no centro da fi·eguesia de Arcozelo, relativamente perto de aglomerados populacionais, 
patrim6nio classificado, servic;:os sociais e percurso do Caminho de Santiago. 

Apesar de defendermos a cria9~0 de emprego, entendemos que este processo deveria ter 
sido gerido de outra forma pela C~mara Municipal de Ponte de Lima. 

Assim, os eleitos pelo PSD votam contra a proposta de isenc;:ao do IMT. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2016 

Os membros eleitos do PSD 
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MDV/MENTO 51 q 

f ryYt; L) 
Exmo. Sr. Presidente da Assemblela Municipal, Srs Secretirios 

t>'f. 

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal, 

Srs. Vereadores, t 
Srs. Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

DECLARACAO DE VOTO 

Os Deputados Municipais, eleitos na lista independente do MOVIMENTO 51, vern no 

exercfcio das suas funyaes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto _ll Discussao e 

vota~o e autoriza~o da proposta de: "Aquisiyao de varios predios rusticos contfguos e 

continuos, sitos no Iugar de Portela, freguesia de Calvelo. do concelho de Ponte de Lima com 

os tundamentos e considerandos seguintes: 

• 0 Movimento 51 sempre defendeu e defende a criactao de emprego, bern como defende 

tudo aquilo que possa contribuir para o progresso do nosso concelho, nomeadamente em 

itens como o desenvolvimento empresarial e industrial, a melhoria de infraestruturas e a 

ecologia; 

• Ao contrario da presente proposta da Camara Municipal nao existem estudos ou 

indicadores de procura, que justifiquem ou sustentem a necessidade da criat;ao de urn 

novo parque industrial ou empresarial. Devemos a este prop6sito sublinhar, e repetimos o 

verbo, que os polos existentes para a mesma finalidade, Queijada e Gemieira, estarao 

Ionge da sua capacidade total. Seria portanto de toda a conveniencia rentabilizar esses 

espayos; 

• Com o intuito de contribuir para uma reflexao seria, justa e equilibrada, deixamos alguns 

aspetos a considerayao de todos, os quais passamos a enumerar: - lembramos que tudo 

aquilo que norteia a nossa a~o e a equidade e a justiC(a. 

• 1 - 26 artigos rusticos com areas diversas, mas com o preyo/m2 a ser invariavelmente de 

12 ,00€; 

)A 
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MOVIMENTO 51 

w-
• 2 - Todos estes artigos sao comercializados pela mesf imobiliaria, numa muito estranha 

coincid!ncia de aglomerayao impossfvel; 

e 
• 3 -lgualmente estranho e curiosa nao deixa de ser o facto de sera imobiliaria (lmosuev);l), 

a propor o neg6cio a autarquia, quando deveria, pensamos, acontecer o inverse; 

• 4 - Parece-nos, isto sem colocar em causa a competencia do perito avaliador, que o pre<;o 

por m2 (12,00€) sera muito exagerado. Atentemos, a titulo de exemplo, no pre<;o praticado 

para terrenos rusticos aquando do ultimo emparcelamento do Ministerio da Agricultura 

1,20€/m2 atribufdos as melhores parcelas. Foi 10 vezes mais barato. Ora, perguntamos 

nos, qual sera o custo final por m2 depois de acrescidos e contabilizados todos os custos 

com infraestruturas e afins. No vizinho concelho de Arcos de Valdevez o pre<;o por m2 

cifra-se em 5,00€ e com isen<;ao de impastos e taxas; 

• Considera<;oes finais: 

• E. do dominic comum que nao estamos ainda fora de urn perfodo de crise. Nao estamos a 

falar de urn neg6cio de tostoes, mas sim de uma verba de milhoes (1764120,00€). 

• S~o da competencia da Camara Municipal os encargos relatives a Educac;ao no ensino 2 

basico. Acontece que esta se demite dessa fun~o, entregando a gestae dos transportes 

as Juntas de Freguesia, a gestae e o pessoal da cantina as associa<;oes de pais e 

encarregados de educa<;ao, com a agravante de os pre~s praticados nao serem 

uniformes, criando uma desigualdade a todos os tftulos injusta, ilegal e incompreensfvel. 

Factos que sao suscetfveis de serem enviados a IGEC. Esta ideia nao esta pensada por 

uma vingan<;a gratuita, mas, isso sim, por uma defesa da equidade a que todos temos 

direito. Nao e de todo compreensfvel que no Centro Escolar da Facha, o preyo da refei<;ao 

seja diferente em fun<;ao de ser ou nao ser s6cio da associa<;ao de pais. S6cios pagam 

1 , 00€ e nao s6cios 1 , SOE. 0 pre~ da refeic;3o nao pode ser fun<;ao do ser s6cio ou nao o 

ser. Relativamente aos transportes, na Seara nao se paga nada, enquanto que, par 

exemplo, em Vitorino das Donas e na F acha se paga (nao conseguimos em tempo util 

apurar o montante, todavia esse valor, sera oportunamente apurado). 

• Sera que a nossa autarquia se furta as suas competencias para entrar num mundo 

obscure dos neg6cios? 

Ponte de Lima, 17 de setembro de 2016, 

Os Depu~nto 51 
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