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ATA 

----- Aos vinte e tres dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezassete, nos 
tennos 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 ordimiria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no 
Audit6rio Rio Lima, presidida pelo Senhor Dr. Joao Evangelista da Rocha Brito 

Mimoso de Morais, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------
----- I. Perfodo de Antes tla On/em do Dia:-----------------------------------------------------

----- A) Aprecia9ao e vota9ao das Atas anteriores (Doc. I); -----------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa9oes da mesa; ----------------------------------------
----- C) Apresenta9ao de recomenda9oes, propostas ou mo9oes, votos de louvor, 

congratula9ao, sauda9ao, protesto ou pesar. ----------------------------------------------------
----- D) Outros assuntos de interesse Municipal. ------------------------------------------------

----- 2. Periodo de lntervenriio do ptlblico.------------------------------------------------------

---- 3. Periotlo £Ia Ortlem tlo Dia:-----------------------------------------------------------------

----- A) Aprecia9ao da "Informa~ao do Presidente da Camara bem como da 
situa~ao financeira do Municipio" (Doc. II); ------------------------------------------------
----- B) Discussao e Vota9ao do "Plano de Atividades e Or~amento para o ano de 
20 18" (Doc. III); -------------------------------------------------------------------------------------
-----C) Discussao e Vota9ao do "Mapa de Pessoal para o anode 2018" (Doc. IV); ---

------ D) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 
Plano de Urbaniza~ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas e o consequente 
estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da 
altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimeuto do disposto na alinea b) 
do n° 1 do art.0 128° do Decreto Lei n° 80/2015, de 14 de maio" (Doc. V);-------------
---- E) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 

Plano de Urbaniza~ao de Fontao e Arcos e o consequente estabelecimento de 
medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de 
estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na a linea b) do n° 1 do 
art.0 128° do Decreto Lei n° 80/2015, de 14 de maio" (Doc. VI);--------------------------
----- F) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 

Plano de Urbaniza~ao de Freixo e o consequente cstabelecimento de medidas 
preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento 
industrial, em cumprimento do disposto na a linea b) do n° I do art.0 128° do 
Decreto Lei n° 80/2015, de 14 de maio" (Doc. VII);-----------------------------------------

----- G) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 
Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, e o consequente estabelecimento de 
medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de 
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estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) do n° 1 do 
art.0 128° do Decreto Lei n° 80/2015, de 14 de maio" (Doc. VIII);-----------------------

---- H) Discussao e vota9ao da proposta de "Reconhecimento do indiscutivel interesse 
publico da unidade hoteleira, nos termos do disposto no n° 2 do artigo 76° do Plano 
de Urbaniza~ao de Ponte de Lima. Processo de obras n° 200/2017; Requerente: 

Sopimenta - Sociedade .Imobilh\ria e Consultadoria Lda"; Local da Obra: Largo 
da Alegria, freguesia de Arcozelo (Doc. IX); ------------------------------------------------
----- I) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao do Contrato 
Intcradministrativo de Transporte Escolar - Pedido de Altera~ao -Freguesia de 
Refoios do Lima" (Doc. X); ---------------------------------------------------------------------
---- J) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao dos Contratos 
Interadministrativos de Delega~ao de Competencias - Transportes Escolares -
alunos do 2° e 3° ciclo e secundario" (Doc. XI); ---------------------------------------------

------ K) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao da Altera~ao do Plano 
Diretor Municipal - Regulariza~ao da Amplia~ao da Pedreira de Granito no 4441, 
denominada Serdedelo" (Doc. XII); -----------------------------------------------------------
----- L) Discussao e vota9ao da proposta de "Aprova~ao da Adenda a Minuta do 
Contrato Interadministrativo de Transportes Escolar e respetivo Anexo -
freguesia de Calheiros" (Doc. XIII); -----------------------------------------------------------
---- M) Discussao e vota9ao da proposta de "desafeta~ao da area de dominio publico 
para dominio privado municipal; Processo de Loteamento 11° 122/84 - Lote 11° 1 -
Freix o" (Doc. X IV); --------------------------------------------------------------------------------
----- N) Fixa~ao do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da Assembleia 
Municipal, nos termos do disposto no art0 17 da Lei n° 29/87, de 30 de junho, na sua 
ve rsao atual i zada; ---- --------------------------------------------------------------------------------
----- 0) Para conhecimento: ''lnforma~ao sobre a situa~ao economica e financeira do 

Municipio de .J>onte de Lima, reportada a 30 de junho de 2017 - Comunica~ao da 
Sociedade de Revisores oficiais de contas "C&R Ribas Pacheco" (Doc. XV); --------
--- P) Para conhecimento: "Infonna~ao da qual consta as isen~oes/ Redu~oes ao 
abrigo da autoriza~ao generica para efeitos do disposto no 11° 2 do art0 16 da Lei no 

73/2013, de 03 de sctembro, aprovada pela Assembleia Municipal a 24 de abril de 
20 15" (Doc. XV I); ----------------------------------------------------------------------------------
----- Q) Elei~ao do Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia;------------------
----- R) Elei~ao de quatro cidadaos eleitores preferencialmente com especiais 
conhecimentos ou capacidades para intervir na area das crian9as e jovens em perigo 
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para integrar a composi9ao da Comissao Alm·gada, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alinea L) do art0 17° da Lei n° 147/99, de I setembro, com as alterayoes 
introduzidas pela Lei 31/2003, de 22 de Agosto, Lei 142/2015, de 08 de setembro e pel a 
Lei 23/2017, de 23 de maio, Lei de Proteyao de Crimwas e Jovens em Perigo; -----------
---- S) Elei~ao do representante da Assembleia Municipal para o Conselho Consultivo 
da Area Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d' Arcos, de acordo com o 
disposto na alfnea b) do n° I do at1° 9° do Decreto-Regulamentar n° 19/2000, de 11 de 
deze1n bro; --------------------------------------------------------------------------------------------
--- T) Elei~ao de um autarca, Presidente de Junta, para integrar o Conselho Cinegetico e 
de Conservayao da Fauna do Concelho de Ponte de Lima, nos termos do disposto na 
alinea e) do n° 2 do art0 157° do Decreto Lei n° 2/2011, de 6 de janeiro, Lei de Bases 
Gerais da Ca9a; --------------------------------------------------------------------------------------
----- U) Elei~ao de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a composiyao da 
Comissao Municipal de Defesa da Floresta, nos termos do disposto na alinea b) do n° 1 
do art0 3°-0 do Decreto Lei n° 124/2006, de 28 de junho, com as alterayoes introduzidas 
pelos Decretos Leis n°s 15/2009, de I4 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/20 II, 
de 30 de Novembro, 83/20I4 de 23 de maio, pela Lei n° 76/2017 de I7 de agosto e pela 
retifica9a0 n° 27/20 I7 de 02 de outubro. --------------------------------------------------------
----- Estiveram ausentes e apresentaram pedidos de substitui9ao e justificayao, os 
Presidentes das Juntas de Freguesia de Ardegao, Freixo e Mato, Caba9os e Fojo Lobal, 
e Anais, que se fizeram substituir pelos secretarios Manuel Alves de Sousa, Elsa Teresa 
Reis Ma11ins e Celia Nataly Magalhaes Marques. Apresentaram ainda justificayao de 
falta e pedidos de substitui9ao, os membros eleitos, Joao Fernando Dias Gonyalves, 
Sonia Cristina Gaspar Gomes Teixeira e Joao Passos Pereira Rodrigues. ------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fanl referencia as intervenyoes 
feitas, durante a sessao da Assembleia Municipal. --------------------------------------------
----- 0 Presidente da Mesa iniciou os Trabalhos com a instalayao dos membros que 
haviam faltado justificadamente a Sessao de Instalayao realizada em catorze de outubro 

(Doc.l). -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------- Procedeu assim a instalac;.ao do membro eleito pela lista apresentada pelo CDS
Pm1ido Popular: Irene Trigueiro Lourenc;.o, Tecnica Superior, residente na Rua da 
P011inha, n° 36, freguesia de Estoraos, concelho de Ponte de Lima; ------------------------
----- 0 membro eleito pela lista apresentada pelo Ponte de Lima Minha Terra (PLMT): 
Franclim Silva Fernandes, Contabilista, residente no Caminho de Antepayo de Cima, 
freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima, e por inerencia de fmwoes como 
Presidente da Junta de Freguesia de Friastelas, Miguel Pereira Gomes, Agricultor, 
residente na Avenida de S. Martinha, n° 851 , freguesia de Friastelas, concelho de Ponte 
de L i n1 a. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 1. Pcriodo de Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------
----- Aprecia~tao e vota~tao das Atas anteriores: -------------------------------------------------
---- Sujeita a vota~tao a ata de dois de setembro de dois mil e dezassete foi aprovada por 
u nan i m i dade. -----------------------------------------------------------------------------------------
------- Sujeita a votas:ao a Ata da sessao de instalas:ao dos 6rgaos Autarquicos foi 
aprovada por unan im idade. -----------------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informas:oes da mesa; 0 2° Secretario da mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 15 de outubro e 22 de dezembro de 2017.---
----- Nao foram solicitados esclarecimentos, ----------------------------------------------------
----- C) Aprcscnta~ao de recomenda.;oes, propostas ou mo.;oes, votos de louvor, 
congratula.;ao, sauda~ao, protesto ou pesar.--------------------------------------------------

----- Registou-se a intervens:ao do senhor presidente da Junta de Freguesia de Fornelos e 
Queijada que apresentou um voto de louvor ao jovem limiano Joao Pedro Correia 
Coelho, pela vit6ria alcans:ada no ambito da sua carreira profissional ha pouco iniciada 

([)oc. 2). ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Sujeito a votas:ao foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------
----- Registou-se a intervens:ao do presidente da Junta de Freguesia de Rebordoes de 
Souto e dos membros eleitos Filomena Quintela (PLMT) e Ricardo Rodrigues (C[)S
PP) ([)oc. 3). Atendendo a que as intervens;oes referidas propunham um voto de louvor 
aos quatro alunos da Escola Secundaria de Ponte de Lima, do Curso de Eletromedinica 
que participaram no Campeonato Mundial4x4 in Schools, e onde se sagraram campeoes 
mundiais, fundiram-se as mesmas numa (mica proposta de voto de louvor, que sujeita a 
votas:ao foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------
---- 0 membro eleito Rosa Cruz (M51) ([)oc. 4) apresentou uma proposta de 
Recomenda~tao relativa a lmplementas:ao do Ors:amento Participative Municipal.-------
------ Sujeita a proposta de recomendas:ao a votas:ao, foi rejeitada com sessenta e um 
votos contra, quinze abstens:oes e tres votos a favor. ------------------------------------------
------ lnterveio o membro eleito Pedro Salvador (PSD) para apresenta~tao de dois votos 
de protesto. Um pela inclusao de mais de vinte pontos na Ordem de Trabalhos, 
contribuindo para a redu~tao da discussao relativa ao plano e ors:amento municipal para 
2018 ([)oc. 5) ----------------------------------------------------------------------------------------
------ Outro voto de protesto pela marcas:ao da Assembleia Municipal para a data de 
23112/2017, por coincidir com a celebras:ao do Natal, festa da f~unilia (Doc. 6) ---------
------ Registaram-se as intervens:oes dos membros eleitos Domingos Oliveira (CDS-PP), 
e Antonio Carlos Matos (PLMT). ---------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Mesa prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ----------
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----- Sujeitos os Votos de Protesto a votayao, foram rejeitados com cinquenta e tres 
votos contra, sete abstenyoes e nove votos a favor. ------------------------------------------
----- Interveio o membro eleito Antonio Carlos Matos (PLMT) para apresentar urn voto 
de Pesar pelo falecimento do senhor Candido Gonyalves Monteiro. -----------------------
------ Sujeito a votayao foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se um minuto de silencio 
em memoria de Candido Gonyalves Monteiro. ------------------------------------------------
----- Registou-se a intervenyao do membro eleito Alipio Barbosa (M51) para 
apresenta<yao de uma mo<yao que designa de Mais cidadania onde poe a considera.yao 
medidas concretas de incremento de cidadania em todos os orgaos autarquicos (Doc. 7). 
----- Sujeita a mo<yao a votayao, foi rejeitada com sessenta e seis votos contra, dez 
absten<yoes e tres votos a favor.--------------------------------------------------------------------
----- Registou-se a interven<yao do membro eleito Ricardo Rodrigues (CDS-PP) para 
apresenta<yao de um voto de Louvor a Francisco George, eleito para presidir a Cruz 
Vermelha Portuguesa (Doc. 8) -------------------------------------------------------------------
------ Sujeito a votayao foi aprovada por maioria, com duas absten<yoes. -------------------
----- Registou-se a interven<yao do membro eleito Ricardo Rodrigues (CDS-PP) para 
apresentar um voto de Louvor pelo vinte e cinco de novembro de 1975 (Doc. 9). -------
----- Sujeito a vota<yao foi aprovado por maioria com dois votos contra e cinco 
a bsten<yoes. -------------------------------------------------------------------------------------------
------- Interveio o membro eleito Joao Monteiro (CDU) para apresenta<yao de um voto de 
protesto pelo aumento da Tarifa da agua (Doc. 1 0). -------------------------------------------
----- Sujeito o voto de protesto a vota<yao, foi rejeitado com cinquenta e oito votos 
contra, dezassete votos a favor e quatro absten<yoes. ------------------------------------------
----- Registou-se a interven<yao do membro eleito Jorge Silva para apresentar uma 
proposta/ reflexao sobre a fonna de melhorar o exercicio dos membros eleitos da 
Assembleia Municipal (Doc. 11 ). ----------------------------------------------------------------
----- Registaram-se as interven.yoes, para pedidos de esclarecimentos, dos membros 
eleitos Alipio Barbosa e Pedro Salvador. -------------------------------------------------------
---- Sujeita a proposta a vota<yao foi rejeitada com cinquenta e cinco votos contra, uma 
abstens:ao e vinte e tres votos a favor. -----------------------------------------------------------
---- D) Outros assuntos de interesse municipal. Registou-se a inscri<yao do senhor 
Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Arcozelo (Doc. 12). ---------------------------
---- Registaram-se ainda as intervens:oes dos membros eleitos Ricardo Vieira (PSD), 
AHpio Barbosa (M51 ), Pedro Ligeiro (PSD). --------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. -----------
----- Registou-se a inscriyao do membro eleito Ricardo Vieira (PSD) para pedidos de 
esclarecimentos, bern como Antonio Carlos Matos (PLMT) para ponto de ordem a 
Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- 2. Periodo de lnterven~ao do publico.----------------------------------------------------

----- Registaram-se as inscri~oes de Fernanda Carvalho Amorim, residente em Poiares~ 

Jose LeW\o Puga residente na freguesa de Rebordoes de Souto, Maria Idalina Martins 

Correia, residente em Sandiaes e Jose Carlos Pita, residente em Ponte de Lima. ---------

-----Intervieram para ponto de ordem a Mesa os membro eleitos Antonio Carlos Matos 

(PLMT) e Pedro Ligeiro (PSD). -----------------------------------------------------------------
------ Seguiram-se as interven~oes de Filipe Viana e Jose Ribeiro, residentes em Ponte 

de l-ir11a.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- A) Aprecia9ao da "Informa~ao do Presidente da Camara bem como da 

situa~ao financeira do Municipio"; Inscreveram-se para intervir neste ponto os 

membros eleitos Ricardo Vieira (PSD) e Antonio Carlos Matos (PLMT). ----------------

----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. -----------

------ 0 membro eleito Ricardo Vieira (PSD) usou da palavra para pedido de 

esclarecimento ao senhor Presidente da Camara que os prestou. --------------------------

----- B) Discussao e Vota~ao do "Plano de Atividades e Or~amento para o ano de 

2018"~ 0 Presidente da Camara apresentou o assunto. ------------------------------------

----- Inscreveram-se pra intervir nesse ponto os membros eleitos Pedro Salvador (PSD) 
(Doc. 13) Joao Monteiro (CDU) (Doc. 14), Joaquim Rosas (M51), Joao Castro (PLMT), 

Joaquim Cerqueira (PSD), Ricardo Rodrigues (CDS-PP), Pedro Ligeiro (PSD), e o 

Presidente da Junta de Freguesia de Rebordoes Souto.----------------------------------------

------Interveio o membro eleito Joao Castro (PLMT) para prestar esclarecimento. -------

----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ---------
------ 0 membro eleito Pedro Salvador (PSD) usou da palavra para pedido de 

esclarecimento ao Presidente da Camara. ---------- ---------------------------------------------
----- Vota~ao da alfnea b) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Plano de Atividades e 

Or~amento para o ano de 2018". Sujeita a proposta a vota9ao, foi aprovada por 

maioria, com sessenta votos a favor, dezassete votos contra e duas absten~oes. ----------

----- C) Discussao e Vota~ao do "Mapa de Pessoal para o a no de 201 8". ----------------

----- Nao se registaram interven9oes. -------------------------------------------------------------
----- Vota~ao da alfnea c) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Mapa de Pessoal para 

o ano de 2018"; Sujeita a proposta a vota9ao, foi aprovada por unanimidade. -----------

----- D) Discussao e vota~ao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 

Plano de Urbaniza~ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas e o consequente 

estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da 
altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na a linea b) 

do n° 1 do art.0 128° do Decreto Lei ll0 80/2015, de 14 de maio";_lnscreveram-se para 

intervir nesse ponto o Presidente da Junta de freguesia da Vila de Arcozelo, e os 

6 



s. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

C6DIGO POSTAL 4990·062 

membros eleitos Joao Monteiro (CDU) (Doc. 15) e Pedro Ligeiro (PSD). ----------------

----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ---------
------ 0 membro eleito Antonio Carlos Matos (PLMT) usou da palavra para pedido de 
esclarecimento ao Presidente da Camara, que o prestou. ------------------------------------ -
----- Usou da palavra o membro eleito Pedro Ligeiro (PSD) tambem para pedido de 

esc larec i men to. --------------------------------------------------------------------------------------
----- Votar;ao da a linea d) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Aprova~ao da 
Sus1>ensao Parcial do Plano de Urbaniza~ao das Oficinas de Cantaria das Pedras 
Finas e o consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de 

regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimento do 
disposto na alinea b) do 11° 1 do art.0 128° do Decrcto Lei n° 80/2015, de 14 de 
maio"; Sujeita a proposta a votar;ao, foi aprovada por maioria com sessenta e urn votos 
a favor, oito abstenv5es e dois votos contra.----------------------------------------------------
------- E) Discussao e votar;ao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 

Plano de Urbaniza~ao de Fontao e Arcos e o consequente estabelecimento de 
medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de 
estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) do n° 1 do 
art.o 128° do Decreto Lei 11° 80/2015, de 14 de maio"; Nao se registaram inscrir;oes.--

----- Votar;ao da alinea e) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Aprova~ao da 
Suspensao Parcial do Plano de Urbaniza~ao de Fontao e Arcos e o consequente 
estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da 
altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) 
do no 1 do art.0 128° do Decreto Lei no 80/2015, de 14 de maio". Sujeita a proposta a 

votayao, foi aprovada por maioria com sessenta e seis votos a favor, tres abstenv6es e 
urn v o to contra. --------------------------------------------------------------------------------------
---- F) Discussao e votayao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 
J>lano de Urbaniza~ao de Freixo e o consequente estabelecimento de medidas 
preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento 
industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) do no 1 do art.0 128° do 
Decreto Lei 11° 80/2015, de 14 de maio. Nao se registaram inscrivoes.--------------------

---- Votavao da alinea t) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "" Aprova~ao da 

Suspensao Parcial do Plano de Urbaniza~ao de Freixo e o consequente 
estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da 
altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) 
do n° l do art.0 128° do Decreto Lei 11° 80/2015, de 14 de maio. Sujeita a proposta a 
votavao, foi aprovada por maioria com sessenta e seis votos a favor, tres abstenv6es e 

utn voto contra. ------------------------------------------------------ --------------------------------
------ G) Discussao e votayao da proposta de "Aprova~ao da Suspensao Parcial do 

7 



s. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CODIGO POSTAL 4990·062 

Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, e o consequente estabelecimento de 
medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de 
estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) do n° 1 do 
art.0 128° do Dccreto Lei n° 80/2015, de 14 de maio"~ Mio se registaram inscrifYoes.--
----- Vota~tao da alinea g) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Aprova~ao da 
Suspensao Parcial do Plano Diretor Municipal de J>onte de Lima, e o consequente 
estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da 
altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alinea b) 
do no 1 do art.0 128° do Decreto Lei n° 80/2015, de 14 de maio"; Sujeita a proposta a 
votal(ao, foi aprovada por maioria com sessenta e sete votos a favor, tres absten~toes e 
urn voto contra. --------------------------------------------------------------------------------------
----- H) Discussao e vota~tao da proposta de "Reconhecimento do indiscutivel 
interesse publico da unidade hoteleira, nos termos do disposto no no 2 do artigo 76° 
do Plano de Urbaniza~ao de Ponte de Lima. Processo de obras 11° 200/2017; 
Requerente: Sopimenta - Sociedade lmobiliaria e Consultadoria Lda"; Local da 
Obra: Largo da Alegria, freguesia de Arcozelo; Nao se registaram inscriyoes.---------

----- Votayao da alinea h) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Reconhecimento do 
indiscutivel interesse publico da unidade hoteleira, nos termos do disposto no no 2 
do artigo 76° do Plano de U rbaniza~ao de Ponte de Lima. Processo de obras no 
200/2017; Requerente: Sopimenta - Sociedatle Imobilitirill e Consu/t(l(/oria Ldll"; 
Local da Obra: Largo da Alegria, freguesia de Arcozelo. Sujeita a proposta a 
vota~tao, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------
----- I) Discussao e vota~tao da proposta de "Aprova~ao do Contrato 
Interadministrativo de Transporte Escolar - Pedido de Altera~ao - Fregucsia de 
Refoios do Lima"; Nao se registaram inscriyoes.---------------------------------------------
----- Vota9ao da alinea i) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Aprova~ao do Contrato 
Interadministrativo de Transporte Escolar - Pedido de Altcra~ao - Freguesia de 
Refoios do Lima; Sujeita a proposta a vota~tao, foi aprovada por maioria com sessenta e 
nove votos a favor, e tres absten9oes. -----------------------------------------------------------
----- J) Discussao e vota~ao da proposta de "Aprova~ao dos Contratos 
Interadministrativos de Delega~ao de Competencias - Transportes Escolares -
alunos do 2° e 3° ciclo e secundario"~ Nao se registaram inscri~toes. ----------------------
----- Vota~tao da alfnea j) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Aprova~ao dos 
Contratos lnteradministrativos de Delega~ao de Competencias - Transportes 
Escolares - alunos do 2° e 3° ciclo e secundario"~ Sujeita a proposta a votayao, foi 
aprovada por maioria com sessenta e nove votos a favor, e tres abstenfYoes. --------------
----- K) Discussao e vota~tao da proposta de "Aprova~ao da Altera~ao do Plano 
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Diretor Municipal - Regulariza~ao da Amplia~ao da Pedreira de Granito n° 4441, 
denominada Serdedelo"; lnscreveu-se para intervir nesse ponte o membro eleito Pedro 

Salvador (P S D). -------------------- -----------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ---------
----- Vota.yao da alinea k) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Aprova-;ao da 

Altera~ao do Plano Diretor Municipal - Regulariza~ao da Amplia~ao da Pedreira 
de Granito n° 4441, denominada Serdedelo"; Sujeita a proposta a vota.yao, foi 
aprovada por maioria com sessenta e oito votos a favor, uma absten.yao e tres votos 

co11tra. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- L) Discussao e vota.yao da proposta de "Aprova-;ao da Adenda a Minuta do 
Contrato lnteradministrativo de Transportcs Escolar e respetivo Anexo -
freguesia de Calheiros"; Nao se registaram inscrit;oes.--------------------------------------

----- Votat;ao da alinea 1) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "Aprova~ao da Adenda 

a Minuta do Contrato lnteradministrativo de Transportes Escolar e respetivo 
Anexo - freguesia de Calhciros". Sujeita a proposta a votatyao, foi aprovada por 
maioria com sessenta e nove votos a favor e tres votos contra.-------------------------------
----- M) Discussao e votat;ao da proposta de "desafeta~ao da area de dominio 

publico para dominio privado municipal; Processo de Loteamcnto n° 122/84 - Lotc 
n° 1 - Freixo"; Nao se registaram inscrit;oes. -------------------------------------------------
----- Vota.yao da alinea m) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: "desafeta~ao da area de 

dominio publico para dominio privado municipal; Processo de Loteamento n° 
122/84 - Lote n° 1 - Freixo". Sujeita a proposta a votatyao, foi aprovada por maioria 
com sessenta e sete votos a favor, duas abstentyoes e tres votos contra.---------------------

----- N) Fixa~ao do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da 
Assembleia Municipal, nos tcrmos do disposto no art0 17 da Lei no 29/87, de 30 de 
junho, na sua vcrsao atualizada; Nao se registaram inscri.yoes. ---------------------------
---- Votat;ao da alinea n) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Fixa-;ao do valor do 
seguro de acidentes pessoais dos membros da Assembleia Municipal, nos termos do 
disposto no art0 17 da Lei n° 29/87, de 30 de junho, na sua versao atualizada". 
Sujeita a votat;ao foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------
---- 0) Para conhecimento: "lnforma~ao sobre a situa-;ao economica e financeira do 
Municipio de Ponte de Lima, reportada a 30 de junho de 2017- Comunica~ao da 
Sociedade de Revisores oficiais de contas "C&R Ribas Pacheco"; A Assembleia 

to1n o u co nhec i men to. ----------------------- --------------------------------------------------------
----- P) Para conhecimento: "Informa~ao da qual consta as isen-;oes/ Redu~oes ao 
abrigo da autoriza~ao generica para efeitos do disposto no no 2 do art0 16 da Lei n° 
73/2013, de 03 de setembro, aprovada pela Assemblcia Municipal a 24 de abril de 
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20 15"; A Assembleia tomou conhecimento. ---------------------------------------------------
------- 0 Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, propos ao Plem'lrio que as 
votat;:oes que constam das alineas Q), R), S) T) e U), se fa9am em ato unico, onde se 
procedeni a chamada de cada um dos membros eleitos, sendo que os membros eleitos 
por inerencia ( os Presidentes de Junta) votarao nas cinco eleic;oes, e os membros eleitos 
votarao nas elei9oes previstas nas alineas R) e S). Existem cinco boletins de voto de 
cores diferentes, onde consta devidamente identificado no respetivo cabe9alho a elei9ao 
a que diz respeito. -----------------------------------------------------------------------------------
----- Registaram-se as interven9oes dos membros eleitos Antonio Carlos Matos (PLMT) 
e Domingos Oliveira (CDS-PP). -----------------------------------------------------------------
-------- A forma de vota9ao apresentada foi aprovada por maioria com uma absten9ao. --

----- 0 membro eleito Antonio Carlos Matos (PLMT) usou da palavra para informar, 
que, por subsistirem duvidas quanta a forma de vota9ao da alinea R) da ordem de 
trabalhos, poden1 a mesma vir a ser objeto de impugnat;:ao. ----------------------------------
----- 0 Presidente da Mesa anunciou as Listas apresen.tadas: ---------------------------------
----- Para a Elei~ao do Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia, Boletim 
de voto de cor de laranja, foi apresentada Lista (mica, designada de A) onde e proposto 
o senhor Presidente da Junta de Freguesia de FonHio, Manuel Janmirio dos Santos 
Velbo, como efetivo e como suplente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sa, 
Silvio Manuel Martins da Rocba (Doc. 16) --------------------------------------------------
------- Res u Ita do d a E I ei~ao: ----------------------------------------------------------------------
------Total de votantes: trinta e seis;-------------------------------------------------------------
------ V otos N u1os: un1 ------------------------------------------------------------------------------
------ Votos Brancos: quatro -----------------------------------------------------------------------
----- Votos V a1idos: trinta e urn. -------------------------------------------------------------------
----- Para a Elei~ao de quatro cidadaos eleitores preferencialmente com especiais 
conhecimentos ou capacidades para intervir na area das crian9as e jovens em perigo 
para integrar a composi9ao da Comissao Alm·gada, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alinea L) do art0 17° da Lei 11° 147/99, de I setembro, com as altera9oes 
introduzidas pela Lei 3112003, de 22 de Agosto, Lei 142/2015, de 08 de setembro e pela 
Lei 23/2017, de 23 de maio, Lei de Prote9ao de Crianc;as e Jovens em Perigo, Boletim 
de voto de cor azul, foram apresentadas as seguintes listas (Doc. 17 e Doc. 18): ----------

------ ~ista 1\: ----------------------------------------------------------------------------------------
----- Maria de Fatima Nogueira Lima;------------------------------------------------------------
----- Matia Alexandra Santos Matos; -------------------------------------------------------------
----- Matilde Sofia Soares Brito; ------------------------------------------------------------------
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------ Irene Maria Antunes Alves Amaral; -------------------------------------------------------

------ ~ista IJ): ---------------------------------------------------------------------------------------
------ Filomena Maria Guerra Quintela de Freitas Leite; ---------------------------------------
----- Ricardo Jose Salgado Vieira;-----------------------------------------------------------------
----- Jose Diogo Leite Marinho Falcao Gomes; -------------------------------------------------
----- Jorge Manuel Viana Silva; -------------------------------------------------------------------
----- Res u It ado da Elei~ao: ------------------------------------------------------------------------
-----Total de votantes: setenta e cinco ----------------------------------------------------------
------ Votos N ulos: dois; ----------------------------------------------------------------------------
------- Votos Brancos: quatro ----------------------------------------------------------------------
----- Lista A: quarenta e nove ---------------------------------------------------------------------
----- 1-ista B: vinte------------------------------------------------------------------------------------

----- Para a Elei~ao do representante da Assembleia Municipal para o Conselho 
Consultivo da Area Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d' Arcos, de acordo 
com o disposto na alinea b) do n° 1 do art0 9° do Decreto-Regulamentar n° 19/2000, de 
11 de dezembro; Boletim de voto amarelo, foi apresentada lista tmica, membro eleito 
proposto foi Manuel Matos Lima (Doc. 19).---------------------------------------------------
------ R csu Ita do da E I ci ~ao: -----------------------------------------------------------------------
----- Total de votantes: setenta e cinco ---------------------------------------------------------
----- Votos Nulos: seis ------------------------------------------------------------------------------
----- Votos Brancos: dezassete ---------------------------------------------------------------------
----- Votos V a lidos: cinquenta e do is. ------------------------------------------------------------

----- Para Elei~ao de urn autarca, Presidente de Junta, para integrar o Conselho 
Cinegetico e de Conserva9ao da Fauna do Concelho de Ponte de Lima, nos termos do 
disposto na a linea e) do n° 2 do art0 157° do Decreto Lei 11° 2/2011 , de 6 de janeiro, Lei 
de Bases Gerais da Ca9a; Boletim de voto verde, foi apresentada lista (mica, o autarca 
proposto foi Hilario Sotero Fernandes Dantas, Presidente da Junta de Freguesia de 
Ardegao, Freixo e Mato (Doc. 20) ----------------------------------------------------------------

--------- ~ista ~: -------------------------------------------------------------------------------------
-----Total de votantcs: trinta e seis -------------------------------------------------------------
----- Votos Nulos: un1 -------------------------------------------------------------------------------
----- Votos Brancos: quatro ------------------------------------------------------------------------
----- Votos V alidos: trinta e urn-------------------------------------------------------------------

----- Elci~ao de urn Presidente de Junta de Freguesia para integrar a composi9ao da 
Comissao Municipal de Defesa da Floresta, nos termos do disposto na a linea b) do n° 1 
do art0 3°-0 do Decreto Lei n° 124/2006, de 28 de junho, com as altera96es introduzidas 
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pelos Decretos Leis n°s 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, 

de 30 de Novembro, 83/2014 de 23 de maio, pel a Lei n° 76/2017 de 17 de agosto e pel a 

retificayao 11° 27/2017 de 02 de outubro; Boletim de voto bran co, foi apresentada lista 

(mica, o Presidente a Junta de freguesia de Rebordoes Santa Maria: Jose dos Santos 
Lilna (Doc. 21) -------------------------- -------------------------- ----------------------------------

----- Rcsultado da Eleh;ao: ------------------------------------------------------------------------
----- Total de votantes: trinta e seis -------------------------------------------------------------
----- Votos Nulos: dois ------------------------------------------------------------------------------

----- Votos Brancos: tres ----------------------------------------------------------------------------

----- Votos V alidos: trinta e um --------------------------------------------------------------------

------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao pelas dezasseis horas da qual 

se lavrou a presente ata, depois de !ida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------

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

0 1.0 Secretario ----------------------------------------------

0 2°. Secretario ----------------------------------------------
----- 0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. ------------------
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TOMADA DE POSSE 

Membros Eleitos da Assembleia Municipal -CDS 
Partido Popular (CDS/PP) 

Irene Trigueiro Lourengo ~Eo ~~~n~~Q.Sl..vv~ 

Membros Eleitos da Assembleia Municipal- Ponte de 
Lima Minha Terra (PLMT) 

(1 

Franclim Silva Fernandes V"" t< kJ\0--{ 
"' 

\ 
Por inerencia de Fun~oes como Presidente de Junta 
de Freguesia de Friastelas: ,....-) /) 

Miguel Pereira Gomes ~~~~~- t_o~ 
I 
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FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA 

PRO POSTA 

Apresentacao voto de Louvor 

Considerando que o nosso conterraneo Joao Pedro Correia Coelho, natural e 
residente na Freguesia de Fornelos, sagrou-se vencedor da 6a. edi9ao do concurso -
JOVEM T ALENTO DE GASTRONOMIA - com cerca de 1000 inscritos provenientes 
do Continente, Ayores e Madeira, para as respetivas provas, com etapas regionais de fases 
eliminat6rias no Norte, Centro e Sui. 

Considerando que a sua participayao durante cinco meses no atnis citado concurso 
nacional nas vertentes de Arte e mesa, cozinha, barmen e pastelaria, promoveu a nossa 
freguesia e o concelho de Ponte de Lima, onde frequentou a Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima. 

Considerando que Joao Pedro Correia Coelho sagrou-se vencedor na finalissima 
prova final, entao com apenas 5 candidates, no decotTer do 37° Festival Nacional de 
Gastronomia, em Santarem, nos passados dias 25 e 26 de outubro ultimo. 

Considerando que este limiano, recordo, Joao Pedro Correia Coelho, de Fornelos 
e Queijada, e agora o melhor cozinheiro Jovem de Portugal, e passou a integrar a equipa 
de cozinha do Vidago Palace Hotel, em Chaves, tambem considerado a semana passada 
pelo portal de reservas na internet - TRIV AGO - o melhor hotel de luxo em Portugal, na 
categoria de 5 estrelas. 

Proponho a esta Assembleia, a aprovayao de urn Voto de Louvor ao jovem Joao 

Pedro Coelho, pela vit6ria alcan9ada no ambito da sua carreira profissional ha pouco 

iniciada. 

Rua do Passal, n.2 65 Fornelos * Conce lho de Ponte de Lima * Telf. 258 749 543 * 
geral@forne los-queijada.com 



Voto de Louvor pela K-EVO 

0 segundo voto de louvor que propomos, pretende referenciar o trabalho levado em 

prol da equipa k-evo, composta pelo Diogo Cerqueira, Luis Ligeiro, Hugo Oliveira e Pedro 

Gomes e sob orientac;ao do professor Carlos Urbano, professor Joao Carlos Baptista, 

professora Marta Fiuza, professor Rui Quintela e professora Sonia Martins, no Campeonato 

Mundial 4x4 In Schools - Technological Challenge, onde se se sagraram campeoes, 

enfrentando 25 equipas de 17 paises num conjunto de diferentes categorias. Estes sao a prova 

provada que nas escolas do concelho de ponte de lima se formam alunos excepcionais com 

capacidade de elevar e levar o nome de ponte de lima e Portugal aos 4 cantos do mundo. Esta 

conquista levada a cabo par alunos da Escola Secundaria de Ponte de Lima e uma eterna 

referencia e inspirac;ao para urn futuro vindouro que estara muito bern entregue a 
comunidade docente que tern mais do que provas dadas na demonstrac;ao da qualidade de 

ensino que verifica no nosso concelho. 



MOV/MENTO 51 

Saudac;ao a Mesa I Executivo I Membros da AM I Publico 

RECOMENDA\=AO 
IMPLEMENTA«;:AO DO 0R«;:AMENTO P ARTICIPATIVO MUNICIPAL 

1. E com agrado que vemos a pagina do' municipio - http:/ /www.cm
pontedelima.pt/frontoffice/pages/941?news i9=5031 - a associar-se a outros 
vekulos de divulgac;ao/publicitac;ao do OPJOVEM (Orc;amento Participative Jovem I 
Portugal 2017). 

Esta, portanto, na hora de o municipio de Ponte de Lima se associar tambem a 
pratica nacional, envolvendo os seus munkip~s,- jo\.'ens e menos jovens - nas 
decis6es coletivas, corresponsabilizando-os, atraves de uma atitude reputada, 
ativa, informada e vigilante, pela atuac;ao dos organismos publicos no que se refere 
a PRIORIDADES DE PROJETOS DE INVESTIMENTO PUBLICO. 

Recorde-se que, na area da Cultura, existe ja ·um.a proposta - designada "ART 
ATO" -, datada de 19/04/2017, de ambito regional· Norte, que abrange, entre 
outros, o municipio de Ponte de Lima (lBfii(O:tetl'tF:P~~:t!u~!~). ,m:,,.tiW.~l';*lm)..'-*<>'<-.,.v-<<:•<:,>;-'::<&>M\.~.£:~EL,f{t;~y,.~.ti&~~~m 

2. Entretanto, foi publicada em DR n. 0 245/2017/Serje I de 2017-12-22, a Resoluc;ao 
do Conselho de Ministros n. o 195/2017 que aprova os principios tecnicos, a 
metodologia e as regras de operacionalizac;ao do Orc;amento Participative Portugal 
(OPP), para o ano de 2018. 

3. Nao e, seguramente do desconhecimento. geral, que o M51 vem, ha anos 
consecutivos, reconhecendo a falta de arrojp: (ou : cora gem, mesmo!) deste 
executive municipal em "mudar o rumo das cois.as''. Por isso, temos declarado 
reiteradamente que "sed a necessaria uma maior abertura a sociedade civil", 
incitando-a a uma "participac:;ao efetiva nos decisqes fulcrais do concelho", entre 
outras valencias, na figura de um Orc;amento Participative. Ora o OPP, a irromper 
ja para a II Edic;ao a nfvel nacional, vem corrobb'fiir tal necessidade e abona em 
favor de tal desiderata a nfvel local, sobretudo quando sublinha a primazia de 
"MED/DAS PROMOTORAS DA QUAL/DADE DE VIDA". 

E, se a iniciativa pioneira a nfvel nacional - mas hao ·em outras grandes cidades e 
regi6es de diversas partes do mundo - foi experirriental em 2017, as evidencias de 
sucesso inequivoco levaram a que a verba dedicada ao projeto tenha sido 
aumentada para 2018 e se tenha estendido a in'iciativa a todas as areas da 
governac;ao. Sabemos tambem que em outros m~~icfpi?s. essa pratica ja nao e nova 
e tem sido altamente prestimosa e frutffera. ..· 
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4. 0 objetivo maior assenta no lema <<MELHORIA DA DEMOCRACJA», que nao sera 
despiciendo em Ponte de Lima! Ja em 12/12/2013 trouxemos o tema concreto do 
OP a discussao neste mesmo 6rgao, mas permaneceu ate hoje pendente. Esta mais 
que na hora, como disse ao abrir a minha intervenc;:ao, de "incorporar a 
partidpa~ao popular nos discussoes e dedsoes em torno do or~amento municipal" 
- ou de uma frac;:ao desse orc;:amento expressamente destinada ao projeto de OP -, 
pondo efetivamente em pratica "urn novo modelo ou mesmo uma esfera pubUca 
de cogestao dos recursos pubUcos". Dessa forma, esbater-se-ao quaisquer duvidas 
sobre a "correspondenda real entre as verdadeiras necessidades e as naturais 
aspira~oes da popula~ao." 

Nessa nossa intervenc;:ao de 12/12/2013 - e s6 para repararem como este assunto e 
antigo (mas nao suplantado!) - foi evocada uma outra anterior intervenc;:ao nesta 
mesma AM, sobre o mesmo tema, em que se recomendava e considerava a mais
valia de um "Regulamento Protocolar para que todos os municipes o possam 
consultor, onde conste: o modo e o tempo de atribui~oo de verbas substanciais; as 
estruturas de apoio; os agrupamentos de freguesias e valencias ( ... )". 

5. Estamos em crer, no entanto, que o tempo decorrido, entretanto, tera sido um 
6timo aliado para interiorizar e amadurecer o conceito e a sua pertinencia. 
Estamos certos tambem de que todas as Assembleias (quer seja a Municipal, quer 
as de Freguesia) - onde, em democracia, a sociedade civil ocupa um espac;:o 
privilegiado e e chamada a desempenhar um papel preponderante - estao a pugnar 
pela sua propria revitalizac;:ao e valorizac;:ao pelo que, certamente, desta vez, a 
Recomendac;:ao ora reescrita tera eficacia e sera, definitivamente, digna de aprec;:o. 
(Sera?) 

6. 56 mais uma notazinha final - repisada tambem! - em consonancia com a 
publicidade patente na pagina web do municipio a que fiz referencia na abertura 
desta intervenc;:ao: uma forma seria de desimpedir caminhos para conduzir os 
jovens a participac;:ao do OPJ seria mesmo a criac;:ao daquilo que se transformou ate 
hoje um tabu: o Conselho Municipal da Juventude. Que vos parece, dignissima 
Assembleia? 

Respeitosos cumprimentos. 

Votos de Feliz Natal e de um novo ano de 2018 pr6spero e bem-aventurado para 
todos ®s limian@s. 

Ponte de Lima, 23 de dezembro de 2017 
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BANCADA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Voto de protesto 

Considerando: 

a) a importancia da discussao e delibera<;ao relativa ao plano e or<;amento 
municipal para cada ano; 

b) que uma parte significativa da popula<;ao limiana tem familia emigrada e e 
nesta epoca natalicia que pode concretizar dos poucos encontros familiares do 
a no; 

c) o empenho que sera necessaria por parte dos titulares de cargos publicos 
locais, regionais ou nacionais para aproximar os cidadaos das grandes decisoes 
politicas que a todos afetam; 

d) a fraca participa<;ao de eleitos e eleitores neste 6rgao municipal; 

A bancada municipal do PPD/PSD propoe a aprova<;ao de um voto de protesto 
pela inclusao de mais de 20 pontes na ordem do dia da assembleia municipal 
que reduzem a discussao e delibera<;ao relativas ao plano e or<;amento municipal 
para 2018, alguns dos quais poderiam ser perfeitamente agendados para outra 
reuniao deste 6rgao, o que traduz desde logo a desvaloriza<;ao que se pretende 
atingir de tao importante e decisive ato municipal. 

Os 7 os leitos pelo PPD/PSD 

1 / 
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BANCADA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Voto de protesto 

Considerando: 

a) a importancia da discussao e deliberac;ao relativa ao plano e orc;amento 
municipal para cada ano; 

b) que uma parte significativa da populac;ao limiana tem familia emigrada e e 
nesta epoca natalicia que pode concretizar dos poucos encontros familiares do 

a no; 

c) o empenho que sera necessaria par parte dos titulares de cargos publicos 
locais , regionais ou nacionais para aproximar os cidadaos das grandes decisoes 
politicas que a todos afetam; 

d) a fraca participagao de eleitos e eleitores neste 6rgao municipal; 

A bancada municipal do PPD/PSD propoe a aprovac;ao de um voto de protesto 
pela marcac;ao da Assembleia Municipal para a data de 23/12/2017 par coincidir 
com a celebrac;ao do natal - festa da familia - e impedir-se assim uma maior 
participagao e aproximac;ao dos cidadaos a este importante ato deliberative. 

0~ eleitos pelo PPD/PSD 

i 
I 
I 
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MOVIMENTO 51 

Ex.mos Srs Presidente e Secretaries da Assembleia Municipal 

Ex.mo Sr Presidente da Camara Municipal e demais Vereadores 

Ex.mos Srs Membros da Assembleia Municipal 

Membros da Comunicac;ao Social 

Prezado Publico aqui presente 

Limianas/Limianos 

Ap6s um perfodo eleitoral em que todas as forc;as com assento neste plenario defenderam 

uma maier abertura dos 6rgaos autarquicos ao povo; onde todas as forc;as polfticas 

apareceram a defender o valor da cidadania e da participac;ao cfvica; onde ate as partidos 

tradicionais se autointitularam de movimentos cfvicos; onde militantes de partidos apareceram 

a afirmar-se como independentes; num concelho onde emergiram construc;oes pomposas 

apelidadas de centres cfvicos, e a altura de passarmos da teoria a pratica, de passarmos das 

palavras aos atos, dando efetiva concretizac;ao, no infcio deste mandata, a esses ideais que 

aparecerem defendidos transversal mente por todas as forc;as polfticas na campanha eleitoral. 

Caras/os membros desta AM, esta na hora desta AM, casa da cidadania par excelemcia, dar 

um sinal inequfvoco a este Concelho que pretendemos ver as cidadaos mais envolvidos no 

seu futuro conium, esta na hora de darmos um sinal clara de que queremos mais cidadania 

para este Concelho. 

E par isso que o M51 traz a esta AM uma moc;ao que apelidamos de "mais cidadania" e que 

poe a vossa considerac;ao medidas concretas de incremento dessa cidadania em todos os 

6rgaos autarquicos a comec;ar par esta AM. 

Assim propomos a esta AM que 

1 o de persecuc;ao a conquista da AM anterior de dar maior dignidade a mesa deste plenario, 

alterando concretamente a disposic;ao das mesas neste palco, trazendo para o centro a mesa 

que preside a AM, dando-lhe a devida centralidade, enquanto representante do 6rgao maximo 

da polftica autarquica, de forma que a propria disposic;ao deste palco traduza claramente que 

o 6rgao executive participa na presente reuniao de forma subsidiaria e nao principal. 

2° erie um c6digo de conduta que evite o desrespeito por quem intervem neste plenario e 

valorize a tolerancia, o debate de ideias e a defesa das minorias. 
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3° proceda a devida regulamentagao da constituigao de comiss6es/grupos de trabalho, ja 

previstos em anteriores regimentos, mas nunca \e~)l lados , permitindo desta forma um estudo 

e acompanhamento de materias que fazem parteVtribuig6es do municipio. 

4° valorize devidamente o perfodo de intervengao do publico, nomeadamente criando as 

condig6es para que todos os cidadaos possam intervir neste plenario, caso o pretendam 

fazer, criando concretamente uma rampa que permita o acesso a este palco e 

consequentemente ao perfodo de intervengao do publico de pessoas com mobilidade 

reduzida . 

Propomos ainda que esta AM recomende a CM que 

1a tambem ela de o exemplo de abertura a cidadania e a participagao cfvica, nao se deixando 

ficar pelo mfnimo legal de uma reuniao publica mensal, diligenciando no sentido de aumentar 

em 25% as reuni6es publicas do executive camarario, no mandata que agora inicia. 

2° o executive camarario intente no sentido de que todos os 6rgaos executives das 39 juntas 

de freguesia procedam a reuni6es publicas mensais, antecedidas da devida publicitagao e do 

incentive a participagao do publico. 

3° calendarize, para estes quatro anos, reuni6es do executive pelas freguesias do nosso 

Concelho, pratica ja experimentada com tanto sucesso no mandata do Eng. Daniel Campelo, 

medida, a nosso ver, crucial para promover uma maior aproximagao do povo a polftica 

concelhia, que tantas saudades deixou e que tanto agrado colhe junto dos munfcipes. 

4° o perfodo de intervengao do publico, nas reuni6es publicas do executive, seja efetuado nos 

termos do regimento desta Assembleia Municipal. 

Caras/os membros desta AM, estou certo que com a votagao favoravel destas propostas 

estaremos a dar um sinal inequfvoco de que tambem n6s pretendemos um concelho onde os 

cidadaos sejam mais interventivos na construgao do seu futuro comum, aproximando os 

eleitos do povo e este da polftica concelhia. 

Parafraseando Saint-Exupery "o futuro nao e um Iugar onde estamos indo, mas um Iugar que 

estamos criando. 0 caminho para ele nao e encontrado, mas construfdo e o ato de faze-lo 

muda tanto o realizador quando o destino". 

Ponte de Lima, 23 de dezembro de 2017 

Os Membros Eleitos pelo MOVIMENTO 51 

Alipio Barbosa 
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Voto de Louvor por Francisco George. 

0 primeiro, destina-se ao Dr. Francisco George que foi eleito no ultimo 23 de 

Novembro presidente de uma institui~ao que conta com mais de 150 anos de servic;:o publica 

no nosso pafs, refiro-me a Cruz Vermelha. Mais transparencia, mais iniciativa, mais 

comunicac;:ao e mais respeito uns pelos outros estao entre os principais desfgnios de Francisco 

George para o seu mandato. Cabe ao 6rgao assegurar o prestigio, manuten~ao, 

sustentabilidade, desenvolvimento e o progresso da instituic;:ao. 

A Cruz Vermelha encontra-se instalada em Ponte de Lima na freguesia de Vitorino dos 

Piaes, fundada num trabalho elaborado pela Sra. doutora Ana Maria Machado que 

proporcionou um servi~o gratificante de ac~ao social para o apoio a toda a popula~ao, neste 

momento, o Sr. Luis Silva Rocha esta a dignificar a institui~ao assumindo a sua presidencia. 



Voto de Louvor pelo 25 de Novembro de 1975 

0 nosso ultimo voto de louvor destina-se a urn dia marcante para todos os amantes da 

liberdade em Portugal. Urn dia que por muito que tentem o CDS nao permitira que passe sem 

qualquer referenda. Urn dia que permitiu a que todos nos enquanto cidadaos tenhamos a 

possibilidade de exprimir aquilo que pensamos e a possibilidade escolher aqueles que 

achamos serem os mais capazes para conduzir os designios de uma na~ao. Sem ele, Abril nao 

seria confirmado. Urn povo que viveu anos a fio numa ditadura de direita foi capaz de dizer 

basta e nao ficar amordac;:ado, entregue e retem a uma ditadura de extrema-esquerda 

possibilitando a que hoje vivamos num estado de direita democrata. Refiro-me minhas 

senhoras e meus senhores, ao dia 25 de Novembro de 1975. 



l0C. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 23 de dezembro de 2017 

1. Perlodo de Antes da Ordem do Dia: 

C) Apresenta~ao de recomenda~oes, propostas ou mo~oes, votos de louvor, 
congratula~ao, sauda~ao, protesto ou pesar. 

PROTESTO 

Sobre o aumento da tarifa da Agua para o ano de 2018 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Pres idente da Cama ra Municipal, 

Srs. Vereadores, Sras e Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e me us Se nhores 

A CDU apresenta o seu veemente protesto pe la decisao do Municipio de aumentar a 

tarifa da agua para 0 anode 2018. 

E com toda a propriedade, fundamentada na analise por nos transmitida neste orgao 

deliberative municipal, que apresentamos este protesto. Relembramos o alerta e a 

preocupac;:ao demonstrada aquando da discussao do acor-do entre o Municipio e a 

Aguas do Noroeste em que expressava-mos que com a aprovac;:ao de tal acordo a 

Camara Municipal entregava de mao beijada todas as suas captac;:oes de agua, 

comprometendo-se depois o municipio, a comprar aquela empresa essa agua, para 

depois vender aos munfcipes, ao prec;:o por ela estabelecido. 

E no memento certo consideramos: "Com esta concessiio est6 em causa, no futuro, a 
gestiio de duos areas fundamentais para a qualidade de vida dos Limianos: a 
distribuil;:iio de 6gua de qua!idade a pret;os acessfveis a generalidade da populat;iio e o 
acesso ao sistema de saneamento publico de esgotos a pret;os igua/mente acessfveis a 
toda a populat;iio do Conce/ho." 

Afirmamos ainda que esta concessao implicava o agravamento da fatura da agua que a 

populac;:ao Limiana iria pagar. lnfelizmente eis que passado outre a no as consequencias 

praticas sao o aumento das tarifas da agua. A populac;:ao do Concelho vai ter como 

prenda da vereac;:ao CDS/PP o aumento de 2,5% na sua fatura da agua a partir de 

Janeiro proximo. 

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria- PCP/PEV manifesta a sua indignac;:ao pe la 

lige ireza com que o Municipio de Ponte de Lima avaliou a celebrac;:ao de urn acordo 

que implicava graves danos para o Concelho e para a vida da sua populac;:ao, cujos 

resultados estao af com mais um arrombo nas carteiras da imensa maioria dos 

munfcipes com a subida dos prec;:os da agua. 



0 acesso a agua e ao saneamento e um direito humano fundamenta l, e, como ta l e 
inequivoco que a propriedade e a gestao destes serv i~os essencia is devem estar sob 

controlo dos poderes publicos, democraticamente eleitos, em particular, sob a esfera 
municipal, dotada dos recursos adequados. Esta e a melhor garantia de defesa da agua 
publicae dos interesses das popula~oes. 

Sugerimos a ve rea~ao municipal que Promova urgentemente o retorno a gest ao do 
Municipio do caracter publico da presta~ao de servi~os ba sicos como a gestao publica 
da agua; e pe la ext ensao coord enada a todo o t errit6rio Concelhio das redes de 
sa nea mento basico; 



flssembleio Municipal de Ponte de Limo 

lntervenfaO de ..Jorge Manuel Viano do Silva - Grupo Sociolisto 

integrodo no PL/J11 

£xmos· 

Sr· Presidente do flssembleio /J1unicipo/, Sr· Presidente do 

Camara /J1unicipo/, Srs· Vereodores, Srs· /Yiembros do /J1eso, 

Srs· De~odos, minhos Senhoros, meus Senhores, 
· f\ "'L ~ f.7avo .f<z. L.£. 'TO > 

If com enorme orgulho que no presente mandoto intervenho 

pelo primeiro vez: neste importonte Orgao /Yiunicipol· 

Nao tenho por htibito fa/or no primeiro pessoa do singular, mas 

por necessidode de ter que invocor certos foctos, posse a 

imodestio, te-lo-ei que foz:er· 

Fiz: porte deste Orgao Democrtitico em diversos mondotos· 

Como sobem OS flssembleios /J1unicipois sao 6rtjQOS municipois 

democrtiticos, fruto do Revo/ufaO de fibril de 197l.f e que 

emonorom do ConstituifaO do Republica Portuqueso de 1976· 

Porticipei no primeiro flssembleio Municipal orgoniz:odo em 

Ponte de Limo, que oo tempo (mois ou menos hti quorento 

a nos) se reoliz:ovo no leotro Diogo Bernordes· £ digo 

orgoniz:odo, pois este Orgao nos dois primeiros onos de 

existencio funcionovo de forma a/go ontirquico e com regros 

pouco definidos· 



Por volta de 7978, no ambito desta fJssembleia Municipal tive 

a honra de pertencer e participar na primeira Comissao de 

lraba/ho criada com o objectivo de rediqir o primeiro 

Reqimento que iria reqular o funcionamento deste 6rqoo 

democratico· 

De/a fizeram parte os Sr· Jooo Pereira de Barros (ja falecido), 

Sr· L.ufs Pinto (ja falecido), Sr· fJnt6nio Veloso, Sr· fJnt6nio 

Mimoso Morais (ja falecido), eu pr6prio e era presidida pe/o 

tambem ja falecido, Sr· Mario Pires· 

fJssim participei em diferentes Mandatos nesta fJssembleia 

Municipal de Ponte de L.ima, que funcionou em condifoes 

precarias, inicialmente no leatro Dioqo Bernardes, depois no 

Saloo Paroquial de Ponte de L.ima, mais tarde no fJudit6rio 

Municipal da Prafa da Republica ( expressamente construfdo 

para o efeito) e aqora neste fJudit6rio Municipal Rio L.ima· 

Orqulho-me de ter contribufdo atraves de uma participafoO 

activo em diversos momentos, situafoes e projectos que 

ajudaram o Municipio a diqnificar a import8ncia deste Orqoo 

Democratico Municipal· 

Foi com muito aprefO que em co/aborafoO com os Grupos a que 

pertenci, tive a possibilidade de apresentar propostas e 

recomendafoes para que esta fJssembleia Municipal pudesse 

evo/uir e cumprisse a razoo de ser da sua existencia· 

Por mais estranho que possa parecer, recorda por exemplo que 

inicialmente os Deputados Municipais falavam desde o local onde 



se encontravam sentados· /Yiais tarde, atraves de uma proposta 

que apresentei, foi criada a plataforma (pulpito) que hoje 

existe e que permite que todos os /Yiembros fa/em 

frontalmente para o auditorio· 

Como todos sabemos os membros da flssembleia /Yiunicipa/ soo 

designados por Deputados /Yiunicipais e detem uma serie de 

poderes atribufdos pela L.ei· £sses poderes podem ser exercidos 

em nome individual ou atraves dos Grupos /Yiunicipais, nos 

termos do Regimento da flssembleia· 

Como todos tambem sabemos, este e um espafo de trabalho 

social e polftico· 

Como todos sabemos a flssembleia /Yiunicipal e um 6rg6o de 

enorme importancia para o Conce/ho um espafO privilegiado para 

exercfcio da Democracia· 

tf um local de traba/ho· Noo e um local de /az.er, too pouco de 

diversoo, de espectticu/o ou de mero passatempo· flqui 

discutem-se ideias, debatem-se vtirias temtiticas de interesse 

local, apresentam-se propostas, fisca/iz.a-se a aCfOO do £xecutivo 

/Yiunicipal, contribui-se para o desenvo/vimento e crescimento 

do nosso Conce/ho· 

flqui a crftica construtiva e, ou deve ser, sinonimo de evolufoo· 

tf, ou deve ser, um jufz.o positivo que pode faci/itar ou 

promover a mudanfa necessaria e uti/ para o Concelho e toda a 

sua Popu/afoo· 

flssim, quero relembrar que os Deputados /Yiunicipais podem, 

designadamente: 



• Participar e intervir nos debates da flssembleia /Yiunicipal 

• Participar nas votafoes e apresentar dec/arafoes de voto 

• flpresentar propostas de deliberafio nomeadamente sob a 

forma de mofoes, recomendafoes e votos de louvor, 

congratulafiO, saudafiO, protesto ou pesar 

• Propor a realiz.afio de referendos /ocais 

• flpresentar mofoes de censura a Camara /Yiunicipal 

• Fazer perguntas a Camara IY/unicipa/ sobre quaisquer actos 

desta, da administrafio municipal ou do sector 

empresarial local 

• Requerer por escrito a Camara IY/unicipa/, atraves do 

Presidente da flssembleia /Yiunicipal, as informafoes e 

esc/arecimentos que entenda necessarios 

• Propor a constituifoO de Comiss6es ou grupos de 

trabalho para o estudo de materias relacionadas com as 

atribuifOes do /Yiunicfpio 

• flpresentar pareceres escritos sobre as propostas da 

Camara /Yiunicipal submetidas a flssembleia /Yiunicipal 

• flpresentar re/at6rios escritos sobre debates tematicos 

realiz.ados pela flssembleia /Yiunicipal· 

Porem, como espafO de trabalho s6cio polftico que e, 

necessita de se adaptor aos novos tempos, precisa de criar 

novas condifOes para que todos os seus /Yiembros possam 

desenvolver um trabalho adequado e proficuo· 

€ste local, e um espafo Fisico moderno e agradavel que reune 

algumas boas condifoes de funcionamento para determinados 

eventos, mas revelo algumas lacunas, n6o reune as condifoes 

necessarias para que os Deputados /Yiunicipais possam participar 

de forma activo e rentavel· 



Os /Yiembros do 11·/Y/· o todo o momento precisom de escrever, 

rediqir documentos, tomor notos· ludo isto e feito em cimo 

do joelho sem requisitos que permitom moior eficiencio ou 

eficacio· Noo existe nenhumo plataforma individual no luqor de 

coda um de n6s odoptodo para o efeito· Os Deputodos 

/Yiunicipois hoje e coda vez mois podem e devem uti/izor as 

Novas /ecno/oqios (PC's) e noo tem condifoes para to/ ! Os 

Grupos /Yiunicipois representodos neste 6rqoo noo tem os meios 

e as condifoes fisicos e erqon6micos necessarios para melhor 

desenvo/verem o suo ocfoo· 

Creio que e consensual que o actual quadro leqis/otivo noo 

fovorece um exercfcio efectivo de fiscalizofOO e de 

ocomponhomento por porte dos 11ssembleias /Yiunicipais· 0 

exercfcio das funfoes de Deputado Municipal e feito em 

ocumu/ofaO com o octividode profissional privada e, da 

experiencio vivida o que constoto e que, a preparafOO que 

temos de fazer para as reunioes da 11/Y/ e muito difici/ e, por 

vezes, proticamente impossfvel· 

Neste sentido penso que devemos ref1ectir como e que 

poderemos melhoror a preparafOO para as flssembleios· Um dos 

aspectos que pode contribuir - dentro do actual quadro 

leqis/ativo - e va/orizafoo dos Comissoes do 11/Y/, dondo aos 

qrupos parlomentares municipois e a pr6pria 11ssembleia, meios 

humonos que possam opoior tecnicomente o traba/ho dos 

Deputados /Yiunicipais· 

Face aos aspectos e ideias atras referidas proponho / requeiro 

que: 



a) o Sr· Presidente da flssembleia Municipal realize 

diliqencias conveniences e oportunas junto das £ntidades 

Responstiveis, em particular o cxecutivo Municipal, para 

que se criem as condifoes de funcionalidade adequadas de 

modo a que os Deputados Municipais desempenhem o 

respectivo mandato com a qualidade e a diqnidade que 

este 6rq9o bem merece; 

b) no mais curto espafO de tempo, no seio desta flssembleia 

sejam constitufdas Comissoes ou Grupos de lrabalho em 

areas / temtiticas diversas e pertinentes e disponibiliz.ado 

Pessoal lecnico Municipal que apoie as acfoes dos 

Deputados deste 6rq9o Democrtitico mais representativo 

no Concelho de Ponte de L-ima· 

Bom Natal a todos· 

Ponte de L-ima, de Dez.embro de 2077 

( ..Jor9e Manuel Viana da Silva) 

Deput;ado do Grupo Socia/ist;a / "Ponte de l,ima /Yiinha Terra - Pt,/YIT" 



Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal e dignissimos Secretarios 

Exmo. Senhor Presidente da Camara e senhores Vereadores 

Caros colegas 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Ao iniciar a minha primeira interven~ao nesta Assembleia Municipal gostaria de 
informar que, estando aqui por inerencia do cargo, todas as interven~oes serao 
como representante da Freguesia de Arcozelo. Por esse motivo tentarei 
sempre moderar o meu discurso e adapta-lo as circunstancias. Serei aquilo que 
muitos apelidam de politicamente correto. Mas aten~ao quando sentir que as 
minhas interven~oes irao extravasar o discurso de urn Presidente da Junta, 
farei a minha inscri~ao para intervir no Periodo de lnterven~ao do Publico, pois 
falarei em meu nome pessoal. 

Mas vamos ao que interessa e para ja gostaria de abordar dois temas. 

Em primeiro Iugar reporto algumas deficiencias verificadas na ilumina~o 

publico e nos riscos que poderao ocorrer em consequencia desse facto. Nao 
vou responsabilizar ninguem pois, por vezes, todos nos somos responsaveis. 
Falo concretamente em anomalias constatadas na Via Foral oa. Teresa, na Vila 
de Ponte de Lima, e na Via Foral D. Manuel I, na Vila de Arcozelo. Sao as 2 
vias onde se tern registado o maior numero de atropelamentos mortais do 
nosso concelho e ainda por cima quase todos nas passadeiras. Sao duas vias 
extremamente perigosas e com uma taxa de sinistralidade assustadora. 
Verifiquei que neste periodo de final de Outono a ilumina~o publica da Via 
Foral oa Teresa e ligada ap6s as 17H30 que e precisamente a hora mais 
perigosa para a circula~ao e seguran~a de peoes. E a hora em que na giria 
popular se diz que todos os gatos sao pardos. lndependentemente de outros 
fatores que poderao estar na origem dos acidentes, este e de facil resolu~ao e 
que devera merecer a nossa melhor aten~ao bern como das entidades mais 
diretamente ligadas a este assunto. 

Quanto a Via Foral D. Manuel I a mesma esteve mais de uma semana sem 
ilumina~o publica, ou funcionando apenas a 1 0% da sua capacidade, desde a 
Rotunda da Nossa Senhora da Guia ate aos semaforos junto a AAPEL. 
Qualquer urn de nos poderia comunicar essa deficiencia a EDP e no entanto 
todos pensavamos que ja alguem teria alertado a empresa para resolu~ao 
desse problema. Como a situa~ao persistia, na passada 3a feira, enviei urn mail 
a EDP a comunicar a avaria. Passado alguns minutos informaram que iriam 
enviar uma equipa para o local, passadas 2 horas comunicaram que a 
ocorrencia estava resolvida e na verdade ao final da tarde toda a zona estava 
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iluminada. Se queremos evitar alguns acidentes temos que estar mais atentos 
a estas situac;oes. 

Agora vou abordar o segundo tema. 

Na quarta-feira a noite urn born amigo, ex-Presidente de Junta, urn excelente 
limiano embora nao seja natural de Ponte de Lima, urn homem born, solidario e 
com uma vida dedicada a causa publica sem nada pedir em troca, telefonou
me e disse-me com o carinho que sempre me tratou: "T6ninho, estou doente, 
custa-me muito andar, gostaria muito de ir a proxima Assembleia Municipal 
mas a minha saude neste momenta nao o permite. Talvez em Fevereiro eu ja 
va, mas agora precisava que me fizesses urn favor. Estou indignado e 
revoltado com o aumenta da tarifa da agua. Ainda ha menos de 1 ano houve 
aumento e agora mais urn de 2,5%. Este e urn bern essencial e nao e justo o 
aumento da agua, mais o da luz, o do pao, etc. Os nossos reformados nao 
pode suportar mais este sacrificio. Nao e por mim pois eu posso pagar mas 
eles nao. lsto e uma vergonha!..." Eu respondi: "Esta descansado Abel pois irei 
abordar este assunto. Tu mereces que o fac;a pois a tua postura na nossa 
sociedade foi estar sempre ao lado dos mais desprotegidos. Obrigado por me 
teres lembrado deste tema." Sim esse homem eo Abel Coelho da Silva Braga, 
mais conhecido pelo Abel Gaio, ex-Presidente da Junta da Vila de Ponte de 
Lima, uma das pessoas mais sinceras e puras que conheci. Senhor Presidente 
da Camara, reconhec;o que a distribuic;ao de agua da prejuizo ao Municipio e 
as tarifas sao inferiores ao prec;o do custo ... mas este e urn bern essencial. Ate 
aceito que se penalize os grandes consumos e os desperdicios de urn bern 
que podera escassear no futuro, mas por favor nao mande a fatura para cima 
dos pequenos consumidores que sao os mais idosos, os nossos reformados. 
Pode equilibrar as contas cortando em despesas correntes e nao atingindo 
bens essenciais. Basta nao trazer a Ponte de Lima, durante o anode 2018, os 
D.A.M.A, o Rui Veloso ou o Pedro Abrunhosa, que ja se poupariam dezenas de 
milhares de euros equivalentes ao aumento que se iria obter com o aumento 
das tarifas da agua. Ja agora, s6 para terminar, uma questao: " Ja ouvi dizer 
que 0 aumento da agua e de 2,5% mas tambem ouvi que e de 1 ,65%. Qual e 0 

valor correto?" 

Obrigado 



Senhor presidente da assembleia municipal, 

Senhores secretaries da mesa, 

Senhor presidente da camara municipal, 

Senhores vereadores, 

Senhores presidentes de junta, 

Senhores membros da assembleia municipal, 

Senhores jornalistas, 

Caras e caros Limianos, 

Comec;o por saudar e cumprimentar todos os que hoje aqui estao em 

nome do interesse do concelho de Ponte de Lima- em plena fim de 

semana de natal - para realizar uma das mais importantes 

assembleias municipais do ciclo anual. 

Na ultima assembleia municipal de instalac;ao dos 6rgaos autarquicos 

tive a oportunidade de me dirigir a esta assembleia para defender 

que a democracia e aquila que a todos nos une e que a cidadania e 

aquila que aqui nos traz. 

Defendi tambem que aqui estaremos para construir e acrescentar 

valor ao 6rgao autarquico para o qual os limianos nos elegeram e que 

aqui estaremos para influenciar com propostas concretas aquila que 

cremes ser o melhor para todos: mais desenvolvimento local, mais 

famflias e mais emprego qualificado. 

0 plano e orc;amento municipal nao sao um exclusive do executive 

municipal, nem a sua aprovac;ao configura um ato meramente 



administrative. Ao contrario do que alguns pensam e querem fazer 

crer a outros tantos. 

Este processo e de todos: cidadaos e empresas que (atraves dos 

seus impastos e enquanto contribuintes) financiam o poder local e 

central. E essa responsabilidade que se exige a todos: ao executive 

que responde pela opc;ao politica de aplicac;ao deste financiamento 

e a oposic;ao que responde pela forma como fiscaliza essa aplicac;ao. 

Ao recordar as bandeiras polfticas do PPD/PSD para o nosso 

concelho - apoio a natalidade e incentive a criac;ao de emprego 

qualificado - ficamos bastante preocupados com a falta de ambic;ao 

e arrojo desta proposta de plano e orc;amento para 2018 apresentada 

pelo executive camarario, felizmente nao aprovada por unanimidade 

em sede de reuniao de camara. 

Recordando uma publicac;ao recente do semanario Vida Econ6mica 

que defende que "os incentives a natalidade, ou sao suficientemente 

atrativos e associados a medidas social e economicamente 

inclusivas de medio/longo prazo, ou nao produzem resultados 

palpaveis, como, alias, nos temos dado conta nos ultimos anos" e 

recordando o Eurostat que identifica que "Portugal registou em 2016 

a segunda taxa de natalidade mais baixa na UE28 - 87 mil 

nascimentos, ou seja, 8,4 por cad a 1000 habitantes - e foi um dos 

pafses cuja populac;ao diminuiu", confirmamos que nao estamos no 

melhor caminho. E, mesmo assim, perante a frieza impiedosa dos 

numeros, ainda nenhum Governo assumiu este tema como um 

desfgnio nacional. 

Quando o poder central ignora materias tao estruturantes e 

fundamentais para o desenvolvimento de urn pals, e suposto que o 
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poder local influencie o poder central atraves de polfticas locais que 

sejam um exemplo de boa pratica e de projeto piloto para o pals. 

Ponte de Lima, sobretudo pela sua situagao financeira, tinha e tem 

obrigagao de se apresentar como um concelho pioneiro e inovador 

no domlnio do desenvolvimento local sustentavel que promove a 

fixagao de pessoas e fomenta a natalidade, contribuindo para a tao 

urgente inversao da piramide etaria - fen6meno s6 ignorado por 

quem nao tem suficiente consciemcia cfvica, polftica, social e 

econ6mica, ou por quem nao tem o mlnimo de preparagao para tao 

grande desafio. Nao acreditamos que seja este o caso do nosso 

Concelho, a julgar pelo curricula profissional dos membros deste 

executive. 

Entao o que e que falha para que nada de fundamental mude? Sera 

o conforto gerado por mais de 40 anos de poder autarquico de um 

mesmo partido? Sera a conveniemcia de nao alterar nada para nao 

perder o status quo local que garante esse mesmo poder? Ha uns 

dias atras um velho sabio da nossa terra perguntou-me se ja tinha 

ido ao jardim zool6gico. Respondi-lhe que sim ao que me questionou 

se alguma vez tinha vista um macaco a cortar o galho onde esta 

sentado. Aquela pergunta fez-me pensar no comportamento 

generalizado da classe polftica que nao quer que nada no 

fundamental mude para se manter tudo igual. Uns porque dependem 

desse fundamental para viver e outros porque dependem dos 

pnme1ros. 

E pois com enorme desilusao que verificamos que a proposta de 

orgamento para 2018 e uma quase c6pia fiel de anteriores propostas, 

quer na sua estrutura, quer no fundamental que defende: projetos e 

obras sem retorno econ6mico mensuravel que nao estao inseridas 



num plano estrategico compreenslvel para todos, com criterios claros 

e transparentes, racionais totalmente sintonizados com as 

verdadeiras necessidades do concelho que nao sao (e nunca foram) 

o alcatrao eo betao administrado a metro ou a km nas freguesias do 

concelho. 

Num memento em que alguns concelhos discutem os seus 

investimentos numa perspetiva de Iongo prazo (10/20/30 anos) para 

dirigirem os esforc;os para as necessidades futuras, ha ainda quem 

viva no passado e nao consiga sair das suas fronteiras flsicas e 

pollticas. Continuamos a assistir a uma polltica de desenvolvimento 

local que nao gera valor aos cidadaos e as empresas e que esta a 

destruir a sustentabilidade demografica da sociedade Limiana pois 

nao contribui em rigorosamente nada para a fixac;ao das famllias e 

das empresas. 

E muito pouco o que se apresenta nesta proposta de plano e 

orc;amento quando comparamos com a responsabilidade hist6rica 

que temos perante o futuro. Daqui a poucos anos, muitos Limianos 

questionarao as opc;oes de passado e nao conseguirao entender a 

falta de visao polltica das mesmas. Quando nao existirem crianc;as 

para ocupar os centres escolares e faltarem centres de dia e 

unidades de cuidados continuados para tantos idosos, ja sera tarde. 

Nessa altura, se nada for feito entretanto, concluir-se-a que falhou o 

poder local, falhou o poder central, enfim, falhou o pals! 

E por tudo isto que esperavamos e esperamos muito ma1s do 

Municipio de Ponte de Lima, do seu executive e da sua oposic;ao, 

onde estamos naturalmente incluldos mas nao confundidos. 

Esperamos muito mais e muito melhor porque acreditamos que se 

nao mudarmos uma (mica variavel desta complexa equac;ao, o 



resultado sera sempre o mesmo. E sobre resultados nao 

acompanhamos a avaliac;ao que e feita sobre o passado recente. 

Nao concordamos que os resultados sejam tao animadores quanto 

se pretende promover atraves desta proposta. 

Mas falhar no fundamental nao significa falhar em tudo. E verdade 

que 0 Municipio de Ponte de Lima tern meritos. Como OS tern todos 

os Municfpios portugueses. 70% a 80% da atividade de uma 

autarquia nao e sequer discutfvel, pois nenhum partido ou movimento 

cfvico faria muito diferente em relac;ao a temas correntes da gestao 

da autarquia. Ha no entanto 20% a 30% desta atividade que merece 

e deve ser muito bern escrutinada- toda a atividade que compromete 

o Iongo prazo a vida das pessoas. 

Nesse particular, lamentamos nao encontrar fundamento para elogiar 

esta proposta de plano e orc;amento. Dos mais de 36 milhoes de 

euros previstos para o orc;amento de 2018 do Municipio de Ponte de 

Lima, a grande parte e gasto em atividades recorrentes. 0 que e 

normal. Mas onde estao as verbas que suportarao as tao necessarias 

areas de atuac;ao inovadora que estejam a pensar no futuro? Quais 

sao e quanto se preve para cada uma? Da analise a este documento 

nao encontramos resposta. Onde estao os incentives concretes a 
atrac;ao de investimento externo ao concelho? Quais sao os criterios 

de incentive por cada emprego criado? 

Por tudo isto, votaremos contra a proposta apresentada na certeza 

que estamos a representar quem nos elegeu para sermos oposic;ao 

e porque estamos a pensar efetivamente no futuro das pessoas que 

aqui vivem e querem viver. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima- Sessao Ordinaria de 23 de Dezembro de 2017 

3. Perfodo da Ordem do dia 

B) Discussao e vota~ao do "Plano de Actividades e Or~amento para o anode 2018" 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria- PCP/PEV com a coerencia que a define e como o 

afirmado no mandato anterior preconizamos que o debate e a aprecia<;ao das grandes op~oes 

do plano e or~amento municipal deveriam ser contemplados pela realiza~ao anual de uma 

assembleia extraordinaria permitindo a cada Grupo Politico urn debate profunda que os 

documentos previsionais de gestao e da actividade municipal merecem e exigem. Por isso 

continuarnos a defender que em materia de apresentac;:ao das opc;:oes do plano e orc;:amento 

municipal dada a importancia e responsabilidade destes documentos deveriam merecer uma 

sessao espedfica para permitir urn debate profunda. Entendemos que o debate sobre as 

Opc;:oes do Plano e Orc;:amento, necessita do espac;:o de tempo para que sejam dados 

esclarecimentos e explicac;:oes que permitam a adequada avaliac;:ao dos fundamentos da sua 

~ 1 i:!bora~]o e abram caminhos na contribuic;:ao de todos para que o documento mais 

irnportante da gestao autarquica municipal seja participativo, justo e coerente com as 

necessidades prementes do desenvolvimento econ6mico e social do Concelho. 

Permitam-me que vos traga uma lembranc;:a, que passo a citar "Em vinte de fevereiro do ano 

de dois mil e nove nesta sede municipal aquando da discussao da "Eiaborac;:ao de urn Plano 

Estrategico Econ6mico e Social do Concelho", expressavamos: "o desenvolvimento do Concelho 

de Ponte de Lima niio poderia ser dissociado do desenvolvimento da sua Regiiio. E foram 

apresentadas solu~oes e pistas em varios campos da economia e da vida social do Concelho 

que eram e continuam a ser a grande preocupa~iio de todos; desde a Agricultura, a Industria 

(transformadora e extrativa}, o Comercio, a Saude, o Transito, o Ambiente, a gestiio publica da 

agua; e tambem desde a polftica de investimentos passando pela polftica do emprego, direitos 

dos Jovens e dos Pensionistas. Demos o nosso contributo para procurar que fosse dilufdo a 

curto, medio e Iongo prazo o baixo nfvel de vida das populac;:oes do Concelho e da Regiao em 

que estamos inseridos. 

0 Concelho tern direito a um Plano de Actividades e um Or~amento coerentes e audaciosos na 

promoc;:ao de investimentos verdadeiramente estruturantes, de defesa e conservac;:ao do 

ambiente, de melhor e mais servi~os municipais de higiene e limpeza, de projectos reais de 

desenvolvirnento econ6mico e social que vao ao cabal encontro das necessidades prementes 

de Ponte de Lima, uma Vila a proteger e a reabilitar. Mas o que constatamos e que passados 

tor.los estes anos, persistem ainda as enormes dificuldades de condic;:oes de vida dos Limianos, 

provocadas pela falta de planeamento sustentado do desenvolvimento harmonioso do nosso 

Concelho nas vertentes econ6micas e social. 

0 Eleito da CDU 



cou- Coliga~ao Dernocratlca Unitaria PCP-PEV ~~ l';J :·: 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 23 de dezembro de 2017 

1. Periodo da Ordem do Dia: 

D) Discussao e Vota~ao do "Aprova~ao da suspensao Parcial do Plano de Urbaniza~ao 
da Oficinas de Cantaria das Pedras Finas e o consequente estabelecimento de 
medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de 
estabelecimento industrial". 

Ex.mo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal , Sr. Presidente da Camara 

Municipal , Srs. Vereadores, Sras e Sr0 s. Deputados Municipais, minhas 

Senhoras e meus Senhores 

Relativamente ao pontos em discussao no que concerne a suspensao parcial 

do pianos de urbaniza<;ao, o nosso sentido de voto e de reprova<;ao, isto 

porque, se o problema ja era complexo, a gestao, postura e conduta exercida 

por esta Camara nesta materia especifica, revelaram inercia, falta de 

capacidade, visao, planeamento e responsabilidade, impregnada de 

parcialidades, favoritismos e falta de equidade na abordagem dos problemas 

que foram surgindo. 

Efectivamente, ao Iongo dos anos foram realizadas constru<;6es, transmitidas 

propriedades, prometidos e efectuados neg6cios, com o consentimento e apoio 

do executivo, nao obstante terem o perfeito conhecimento de nao se 

encontrarem reunidos os necessarios requisitos legais para atingirem esses 

fins, sendo os mais flagrantes a falta de aprovagao dos projectos de 

loteamento, bern como, dos estudos de impacto ambiental, dando o surgimento 

aos mais variados problemas cujo mais c~l ebre denomina-se "Betuminoso". 

Os constantes aditamentos, adiamentos, avan<;os, recuos, correc<;6es e no 

caso em concreto suspens6es, nao sao mais do que o reflexo do imbroglio 
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legal em que esta Camara se ve envolvida, com as consequencias 

imprevisiveis dai inerentes. Empurraram duma forma irresponsavel o problema 

com a barriga, puseram o "carro a frente dos bois" perpetuando o seu epilogo. 

A postura da CDU-Coliga~ao Democratica Unitaria nesta e noutras materias, 

sempre com o objectivo de fazer parte da solu9ao e nao do problema, pautou

se pela coerencia, tolerancia e responsabilidade. lnformou por diversas vezes o 

executivo das irregularidades cometidas, nesta e noutras situa96es, que se 

podiam e deviam evitar. lnfelizmente esses alertas nao passaram de urn 

mon61ogo ou dialogo de surdos mudos aos ouvidos camararios. 

Porem, depositamos a esperan9a que de futuro esta Camara, nesta e noutras 

materias, ira discutir, ouvir as propostas, sugestoes e avisos de outras for9as 

politicas e da popula9ao, e nao cair na tenta9ao de pensar que a sabedoria e 

de sua exclusividade. 

Cremos que s6 assim estarao reunidas as condi96es para que, sem excep96es 

sejam defendidos os interesses e resolvidos os problemas da popula9ao 

Limiana. 

Ponte de Lima, 23 de Dezembro de 2017 

Joao Candido Monteiro 
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Ex mo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima 

Os Pres iclentes de Junta abaixo assinaclos propoe para representante clos 

Pres identes de Junta de F regues ia, o senhor Pres iclente cia Junta de Freguesia de 

Fontao, Manuel Januario dos Santos Velho, como efetivo e como suplente, o senhor 

Pres iclente cia Junta de F regues ia de Sa, Silvio Manuel Martins da Rocha. 

Ponte de Lima, __ de dezembro de 20 17. 
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Exmo Senhor Pres idente da 

Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima 

0 CDS-PP propoe para integrar a composi<;ao da Comissao Alargada da 
Comissao de Prote<;ao de Crian<;as e Jovens em Perigo os seguintes membros 

eleitos: 

Maria de Fatima Nogueira Lima 

Marta Alexandra Santos Matos 

Matilde Sofia Soares Brito 

Irene Maria Antunes Alves Amaral 

Ponte de Lima, __ de dezembro de 2017 
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Exmo Senhor Presidente cia 

Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima 

0 CDS-PP propoe para representante da Assembleia Municipal no Conselho 
Consultivo da Area Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d' Arcos o 

membro eleito Manuel Matos Lima. 

Ponte de Lima, __ de dezembro de 20 17. 
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Exmo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima 

0 CDS-PP propoe para a composi9ilo da Comissao Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incendios o Senhor Presidente a Junta de freguesia de Rebordoes 

Santa Maria: Jose dos Santos Lima. 

Ponte de Lima, __ de dezembro de 2017 
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Exmo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima 

0 CDS-PP propoe para integrar a constitui<;ao do Conselho Cinegetico e de 
Conserva<;ao da Fauna do Concelho de Ponte de Lima, o Senhor Presidente cia 

Junta de Freguesia de Freixo, Hilario Sotero Fernandes Dantas . 

Ponte de Lima, __ de dezembro de 20 17 
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