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ATA 

----- Aos dois dias do mcs de setembro do ana de dais mil e dezasscte, nos termos da 

alinea b) do n.0 1, do art.0 30°. da Lei n.0 75/2013, de 12 de Sctcmbro, reuniu pelas nove 

horas, em scssao ordimiria, a Assemblcia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio Rio 

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

seguintc Ordem de Traha1hos:----------------------------------------------------------------------

----- 1. Pcriodo de Antes da Ordem do Dia:. ______________ _ 

----- A) Apreciac;ao e votav~o da Ata da sessao anterior (Doc. l) _______ _ _ 

----- B) Leitura do expedicnte e infom1avoes da mesa; ----------------------------------------

----- C) Aprescntac;ao de recomenda<;oes, propostas ou mo<;oes, votos de louvor, 

congratula<;ao, sauda<;lio, pro testa ou pesar. -----------------------------------------------------

------ D) Outros asslliltos de interesse Municipal. -----------------------------------------------

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

------- 3. Perfodo da Ortlem do Dia: ----------------------------
----- A) Apreciac;:ao da Informaf;ao do Presidente da Camara bern como da situa~Ao 

financeira do Municipio~' (Doc. TI); - ----- -------------

---- B) Discussao e votac;lio da "Proposta de celebra~ao de Contrato 

interadministrativo delega~Ao de competencias - Transportes Escolarcs 2017/2018 

- Aprova-rao" (Doc. III). _ ____________ ----------------------

---- Estivcram ausentes a e apresentaram pedidos de suhstitul<;ao e justifica<;ao os 

senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Vitorino das Donas, Seara e Gondu!'e, 

que se fariio substituir par, Antonio Pedro Costa Lima Alves, Paulo Jorge de Matos 

Mimosa c Joao Machado Gomes, respetivamente; e os mcmbros eleitos, Natalia 

Rodrigues, Joao Passos Pereira Rodrigues, Nuno Matos, Clara Rocha, Jose Pires da 

Silva e J oaq uim Rosas. ---------~------------------------------------~~-----------------------------

----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fan1 referencia as intervenc;oes 

feitas durante a sess~o da Asscmbleia Municipal. ----------------------------------------------

----- 1. Pel'fodo de Antes da Ordcm do Dia: _ __________ ______ _ 
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----- A) Aprecia~ao e vota.;ao da Ata da sessao anterior, sujeita a votayao foi 

aprovada por unanimi.dade. ------------------------------------------------------------------------

----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 

resumo da correspondencia recebi.da entre 24 de junho e 1 de setembro de 2017.---------

----- C) Apresenta~ao de recomcndaf;oes, propostas ou mo~oes, votos de louvor, 

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

----- C.l. Registou-se a interven9ao do membro eleito Rosa Cruz (M51), paJa propor 

urn voto de louvor ao canoista limiano Fernando Pimenta pelos cxitos aleanyados.------

------ Registou-se a interven~ao do membro cleito Joao Castro (CDS-PP) (Doc. 1) para 

propor urn voto de pesar pcla morte de Antonio Pires da Silva, primeiro Presidente da 

Jtmta de Freguesia de Fontao eleito em democracia. ------------------------------------------

-------- Interveio o membro eleito Alipio Barbosa (M51) (Doc. 2) para apresenta9ao de 

um voto de congratula9ao pcla forma como o senhor Professor Salvato Vila Verde Pires 

Trigo exerceu as suas fun~oes de Presidente da Mesa da Asscmbleia Municipal. --------

-------- lnterveio o membro eleito Abel Lopes (CDS-PP) para se associar ao voto de 

louvor ao canofsta Fernando Pimenta.-----------------------------------------------------------

----- Registaram-se as interven9oes dos membros eleitos Alfpio Matos (PSD), Antonio 

Carlos Matos (PS) e Ricardo Vieira (PSD) para se pronunciarem relativamente aos 

votos propostos. --------------------------------------------------------------------------------------

---- Tnterveio o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Professor Doutor 

Salvato Trigo para repescar um assunto que foi apresentado na Assembleia Municipal 

de 17/09/2016 relativamentc ao papel desernpenhado pelo vereador da Camara 

Municipal do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Pinheiro, na atrihuic;ao da medalha "Pedro 

Ernesto" a Camara Municipal de Ponte de Lima, c para o qual era proposto um voto de 

louvor por parte desta Assembleia Municipal. A proposta de voto nao foi considerada 

por se entender que tal dcveria ser feito , apenas, quando e se a Camara Municipal de 

Ponte de Lima fizesse diligencias para promover a geminayao de Ponte de Lima com a 

cidade do Rio de Janeiro; questao que se encontran'l em tramita9iio. 0 Presidente da 

Mesa da Assemblcia Municipal, nao eolocando o assunto a votacrao, entendeu deixar 
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registado em ata a sua intervenc;:ao com a menc;~o do seu apoio e agradecimento ao Dr. 

Paulo Pinheiro pclo seu papel na aproximac;:ao entre o nosso Municipio e o Municipio 

do Rio de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Seguiu-se a votac;:ao das propostas apresentadas: -----------------------------------------

----- Voto de louvor ao canoista limiano Fernando Pimenta, foi aprovado por 

unan i m i dade.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Voto de pesar pela morte do Senhor Antonio Pires da Silva, foi aprovado por 

maioria com un1a abstenc;:ao. -----------------------------------------------------------------------

----- Voto de congratulac;:ao pela forma como o senhor Professor Salvato Vila Verde 

Pires Trigo exerceu as suas func;:oes de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. 

Secundaram este voto de congratulac;~o todos os Grupos Municipais presentes na 

Assembleia. Sujeito a votac,:ao foi aprovado por unanimidade, com aplauso. ---------------

----- D) Outros assuntos de interesse Municipal. Registaram-se as intervenc;oes dos 

mernbros eleitos Antonio Carlos Matos (PS), Armando Pereira (CDS-PP), Joana Silva 

(M51 ), Abel Lopes (CDS-PP), Jose Antonio de Melo (PSD), Rosa Barros (CDS-PP), 

Ricardo Vieira (PSD), Alipio Barbosa (M51), Alipio Matos (PSD) e Sandra Fernandes 

(CDlJ). ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Registou-se a intcrvenc;:ao do senhor Presidente da Junta de Freguesia da Feitosa, 

para dcfesa da honra. do membro eleito Armando Pereira (CDS-PP) para formular 

esclarecimento, e do membro eleito Alipio Rarbosa (M51 ). ---------------------------------

----- 0 Senhor Presidente da Camara preston os esclarecimentos tidos por necessaries. 

----- Registou-se a intervenyao do Sr. Vereador Eng.0 Vasco Fe1Taz para responder aos 

esclarecimentos solicitados pelo membro eleito Ant6nio Carlos Matos (PS). -------------

----- Intervieram, para esclarecimentos adicionais, os membros eleitos Ant6nio Carlos 

Matos (PS), a senhora Presidentc da Junta de Freguesia de Brandara, c os membros 

eleitos Rosa Barros (CDS-PP) e Ricardo Vieira (PSD). ---------------------------------------
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----- 2. Periodo de IntervenrlJo do P1lblico. Registou-se a inscri9ao do senhor Jose 

Manuel Leitao de Puga, residcnte na freguesia de Rebordoes-Souto. -----------------------

~---- 3. Perlodo tla Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------

----- A) Aprecia9ao da lnforma~io do Presidente da Camara bem como da situa~ao 

financeira do Municipio"; Rcgistaram-se as interven9ocs dos membros eleitos 

Aln1ando Pereira (CDS-PP) (Doc. 3). Alfpio Matos (PSD) e Abel Lopes (CDS-PP). ----

------ 0 scnhor Presidente da Camara prestou os csclarecimentos lidos por necessaries. -

----- 0 membro eleito Armando Pereira (CDS-PP) intervcio para solicitar 

esclarecimentos adicionais ao scnhor Presidente da Cfunara, que os prestou. -------------

------- B) Discussao e votas;.a:o da "Proposta de celebra~io de Contrato 

interadministrativo delcgat,:ao de competencias- Transportes Escolares 2017/2018 

- Aprova~ao" (Doc. lll). Registou-se a intervcn9ao do membro eleito Rosa Barros 

(Cl)S-PP). --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Votayao da alfnea b) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de celcbra~ao 

de Cootrato interadministrativo delega~iio de competencias - Transportcs 

Escolares 2017/2018 - Aprova~io": sujeita a proposta a votar;ao, foi aprovada por 

maioria, com duas absten9ocs c scis votes contra. ---------------------------------------------

-------- Na:o havendo mais assuntos a tratar. o senhor Presidcnte da Assembleia usou da 

palavra para se despedir e agradecer. ------- -------------- ---------------------------------~-----

----- Deu-se por encerrada a sessao, pelas treze horas e quarenta minutes da qual sc 

lavrou a prescnte minuta que depois de lida e aprovada sera assinada pela Mesa da 

Assetnbleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

0 Presidentc -----------------------------------------------------
A 1.3 Secretaria ---------------------------------------------------
0 2.0 Secretario ---------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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VOTO DE PESAR 

No passado dia 7 de julho faleceu o Senhor Ant6nlo Pires da Silva, com 90 anos de 

idade. 

Antonio Pires da Silva foi o primeiro Presidente da Junta da Freguesia de Fontao eleito 

em democracia, tendo exercido sucessivamente varios mandatos naquela autarquia. 

Homem de enorme bondade, lealdade, honestidade e competencia foi pioneiro na 

execu~ao de obras infraestruturantes da sua freguesia, quer ao nfvel da rede viaria e 

da ilumina~ao publica, seja ao nfvel do desporto, do cemiterio e da educa~ao. Como 

presidente da junta foi sempre considerado pelos seus pares como urn modelo a seguir 

na gestao e reivindica~ao de melhorias e benfeitorias para sua terra. 

Num tempo em que os recursos eram muito poucos, os apoios tecnicos quase 

inexistentes e os financeiros multo limitados, o Senhor Antonio Pires da Silva soube 

reunir as pessoas indicadas para conseguir realizar os projetos que planeava, atraves 

de consensos e com a simpatia que o caracterizava obtinha meios tecnicos e 

financeiros para materializar as obras e a~6es que se proponha. 

Ah~m de Presidente da Junta de Freguesia, o Senhor Antonio Pires da Silva, dedicou 

muito do seu tempo a comunidade paroquial da sua terra sendo urn dos principals 

obreiros da comissao que se mobilizou para a realiza~ao de obras de restauro da lgreja 

Paroquial, realizadas no infcio deste seculo. 

Gra~as ao seu exemplo de honestidade e de responsabilidade social o seu filho Jose 

Pires da Silva e o seu neto Miguel Pires da Silva, anos mais tarde, serviram tambem a 

causa publica, nomeadamente como autarcas. 

Com a morte do Senhor Antonio Pires da Silva a comunidade fontanense, e tambem a 

limiana, ficaram multo mais pobres, porque viram partir urn dos seus Homens Bons. 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 2 de setembro de 2017, aprova 

urn voto de pesar pela morte do senhor Antonio Pires da Silva e transmite as suas 

condolencias a familia e a Junta de Freguesia de Fontao. 

Ponte de Lima, 2 de setembro de 2017. 
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CONGRATULACAO 

0 Grupo Municipal eleito pelo M51 vern apresentar publica congratula~ao pelo modo 

como globalmente o Professor Salvato Vila Verde Pires Trigo exerceu as suas 

func;oes de Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no mandata de 

2013-2017 que agora termina. 

0 nosso publico reconhecimento assenta em quatro pressupostos que passamos a 

apresentar: 

1 o o contribute emprestado a dignificac;ao desta AM, enquanto 6rgao maximo do 

poder local; 

2° A igualdade de tratamento dispensado as diferentes for~s polfticas com assento 

nesta Assembleia; 

3° A valoriza~ao do direito das oposi~Oes; 

4° A postura pedag6gica e a elevac;ao cultural demonstradas nos varios mementos de 

crispac;ao ocorridos neste plenario. 

Mais se propOe que esta congratulac;ao conste integralmente da ata desta Assembleia 

Municipal. 

Ponte de Lima, 02 de setembro de 2017 

0 Coordenador do grupo Municipal do M51 

Alipio Alvaro Amorim Barbosa 
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REQUERIMENTO 

EX. M2 SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE PONTE DE LIMA 

Tendo tornado conhecimento, atraves de notfcias no Jornal 0 Alto Minho, 

que o ExmQ Senhor Presidente do Municipio, ten~ afirmado que durante o 

presente mandata, foram investidos 1,7 milhoes de euros, na freguesia de 

Correlha, ao abrigo alfnea d) do nQ 2 do artigo 42 e das alfneas b) e g) do 

artigo 19Q do Regimento da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, venho 

requerer que me seja fornecido, com a urgencia e prazos legals 

estabelecidos, mapa descritivo com os investimentos feitos e, respetivo 

valor unitario, na freguesia da Correlha, durante o presente mandata 

executivo 2013/2017, assim como valores de compromissos e obras 

adjudicadas por liquidar. 

Mais solicito que este reguerimento seja apenso a ata da pr6xima sessao -- - -
da Assembleia Municipal. 

Com os melhores cumprimentos, 

Ponte de Lima, 23 de agosto de 2017 

0 MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

(eleito na lista do CDS-PP como independente) 

\\ ~.,:_~~~ 
Armando de Sousa Pereira 



INTERVENclO NA SESSAO DAASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 02-09·2017 

Ex!! Senhor Presldente da camara 

Para alem do requerlmento ja entregue, agrade~o respostas as segulntes perguntas: 

1· As obras realizadas no Centro Educativo da Correlha foram comparticipadas peto 
Estado e, ou por Fundos Comunltarios? Em caso afirmativo, qual o valor? 

2· A amptia~o da antiga escola prlmarla da Correlhi (Ja adjudicada) val manter a 

tra,a original e1 faram pedidos os pareceres ao IGESPAR7 

3· No s.aldo de 8 305 406.99€ ja estio deduzidos os encargos com empreiteiros, a 

fomec:edores, os servl~os e, encargos com emprestrmost no valor de 5 258 205.29€, 
e alnda; os vatores das obras recentemente adjud.tcadas ou por faturari' 

Comentario: se tivessem, como pretendiam, levado a cabo a c::onstru~ do novo 

edificlo dos pa,os do concelho1 qual sen a o saldo nesta data'? 

Nio seri verdade que as freguesias, nio teriam tldo as obras que recentemente 

tiveram, e dar, os Senhores Presldentes de Junta que votaram a favor d~ constru~io; 

nio estariam agora tlo contentes e, nio continuariam a ser "os cordelrinhos 
branqumhos" que apelidaram outros de "ovelhas negras"' - Embora as ovethas negras 
sejam as (micas que sabem bern o seu camlnho sem serem guiadas-? Quero esclarecer, 

conforme a minha declara~o de voto a altura, que apenas votei contra para a 
constru~o naquele local, tendo ate sugerido a sua lmplanta~Jo na zona das antigas 

escolas prlmartas, junto da lapa dando outra dignidade a esta zona da vila. 

Verificando o saldo atuat e o que tent a receber dos fundos comunltarios, nao 
atinglra os 9 milhaes de euros que o Senhor dlss.e que recebeu de saldo em 2009 do 

executive do mandata do Eng.v Campelo (do qual o Senhor tambem fazia parte), e 

tambem nunca dlsse quanta re<:ebeu dos fundos comunitarios de obras Ja pagas 

{principalmente do saneamento da Correfhi, Seara e outros) e que crelo ter ascendldo a 

mais de 5 mil hoes de euros. 

Mais quero agradec:er ao executive, ter realizado na Correlhi, na sua maioria, as obras 

constantes do programa elettoral da lista que perdeu as elei~Oes em 2013, alias, hsta 

que como eu, apoiou VI Ex!. 

Disse. 

Armando Pereira 


