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----- Aos vinte e seis dias do mes de abril do ano de dois mil e catorze, nos tennos da 

alfnea b) do n.0 I , do art.0 30°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de Sctcmbro, reuniu pelas nove 
horas, em sessfto ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio Rio 
Lima, presidida pelo Senhor Professor Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------
-----1. Perlodo de Ames da Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------

----- A) Aprecia9ao e vota9ao da Ata da sessao anterior (Doc. 1);--------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informayoes da mesa;------------------------------------------
----- C) Outros assuntos de interesse Municipal;-------------------------------------------------
----- D) Apresenta9ao de Propostas de recomendac;:ao (Doc. XIII) .---------------------------

----- 2. Perlodo de Intervenflio do ptiblico. ------------------------------------------------------
----- 3. Perlodo da Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------
----- A) Apreciac;ao da 4'lnforma~ao do Presidente da Camara bern como da 
situa~ao financeira do Municipio" (Doc. 11); __________ _ ___ _ 
----- B) Discussao e vota9fto da "Proposta de Apoios financeiros e nao financeit·os as 
Juntas de Freguesia" (Doc. ITT); _ __________ _____ ___ _ 

----- C) Discussao e vota9ao da "Presta~ao de contas do ano 2013 c inventario" (Doc. 
IV); _ ______________________ _ 

----- D) Discussao e votac;ao da "Primeira revisao ao or~amento e op~oes do Plano 

de 2014" (Doc. V); ---------------- --- --
----- E) Discussao e votac;ao da "Proposta de nomea~ao como auditor externo, 
responsavel pela certifica~ao legal de contas, de acordo com o previsto no n.o 1 do 
art.0 77° da Lei 0.0 73/2013, de 3 de Setembro, da C&R Ribas Pacheco, SROC" 

(Doc. VI);-----------------------
----- F) Discussfto e vota9ao da "Proposta de altera~iio do mapa de pessoal aprovado 

para o aoo de 2014" (Doc. VII); - ------------ -----
----- G) Discussao e vota9ao da "Proposta de Recrutamento na modalidade de 
contrato de trabalho em fun~ocs publicas por tempo determinado, com recurso a 
rcscrva de recrutamento interna de urn assistente tecnico" (Doc. V HI); -----
----- H) Discussao e vota9ffo da "Proposta do Juri do procedimento concursal para o 
cargo de Chefe da Divisao de Servi~os Urbanos - Dirigente Intea·medio de 2°grau" 

(Doc. IX);-----------------------
----- I) Discussfto e vota9fto da "Proposta do Juri do procedimento concursal para o 
cargo de dire~ao intermedia de 3° grau - Chefe da Unidade Org§nica de Estrategia 
e de Moderniza~~o Administrativa" (Doc. X);, ______ ____ _ __ _ 

----- J) Discussao e vota9ffo da "Proposta de adcsiio do Municipio como Socio 
Fundador, da Associa~~o das Rotas dos Vinhos de Portugal" (Doc. XI); ___ _ 
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----- K) Discussa.o e vota9ao da "Proposta de altera~ao ao Protocolo c Rcgulamento 
relativo ao Premio A. Almeida Fernandes" (Doc. XII); ______ ____ _ 
----- L) Discussao e vota~ao da "Proposta de Cria~ao de uma Comissao de 
Trabalho para Acompanhamento do Projeto de Alta Tensao" (Doc. XIV). __ _ 
___ Estiveram ausentes os Presidentes das Juntas de Freguesia de Estoraos, 
Gemieira, Facha e Fontao, que se fizeram substituir respetivamente por Jose dos 
Santos da Costa Lima, Jose Carlos Brito Viana, Manuel Fernandes Laranjo e Franklim 
Pires Ribeiro. Esteve tambem ausente o Presidcntc da Jtmta de Freguesia de Calheiros 

que apresento u j usti fica~ao. ----------------------------------------------------------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as intervenyoes 
fcitas durante a sessao da Assembleia Municipal.--------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:-----------~s·---a·--------------------------------

----- A) Aprecia~ao e vota~ao da Ata da sessao anterior. Nao se registaram 
inlerven<rl'les, sujeita a vota<rao foi aprovada por unanimidade. ------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 22 de fevereiro e 24 de abril de 2014.---------
----- C) Outros assuntos de interesse Municipal. Registaram-se as intervcnyl'lcs do 
Presidente da Junta de Frcgucsia de Arcozelo (Doc. 1); do membro eleito pelo Grupo 
Municipal do PSD, Mario Ferreira (Doc. 2); do membra eleito pelo Grupe Municipal 
Movimento 51 , Alipio Barbosa (Doc. 3); do membra eleito pelo Grupo Municipal da 
CDU, Sandra Fernandes (Doc.4); do membra eleito pelo Grupe Municipal do PS, 
Ant6nio Carlos Matos (Doc. 5); do membra eleito pelo Grupo Municipal do CDS, 
Annando Pereira (Doc. 6); do membra cleito pelo Grupo Municipal do PSD, Nuno 
Matos (Doc. 7); do membra eleito pclo Grupo Municipal Movimento 5 1, Rosa Cruz 
(Doc. 8); do membro eleito pelo Grupe Municipal do PS, Gmwalo Castilho (Doc. 9); do 
membra eleito pelo Grupo Municipal do CDS, Joao CastJo (Doc. 10) e do membro 
eleito pelo Grupo Municipal do PSD, Jose Melo (Doc. 11). ____ _ _ ___ _ 

----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessaries. -----------
----- Os Membros Eleitos da Assembleia Municipal de Ponte de Lima nao concordando 
com a perda de valencias da ULSAM que, a ser concretizada, tcra influencia negativa na 
qualidade de vida das populayoes do Alto Minho, propoe urn voto contra a aplica((ao da 
Portaria 82/2014 e que do mesmo seja dado conhecimento ao Ministerio da Saude, ARS 
Norte, ULSAM, CIM Alto Mlnho e Municipios do Alto Minho. ---------------------------
----- Sujeito a vota9ao foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------
----- D) Apresentat;ao de Propostas de recomenda~ao. 0 membro eleito pclo Grupo 
Municipal do Movimento 51 , Joaquim Alpoim, apresentou a proposta de rccomenda9ao 
da cria9ao do Conselho Mtmicipal da Juventude Limiana (Doc. 12).-----------------------
----- Tnscrcveram-se para intervir neste ponto Ricardo Vieira, membra clcito pelo Grupo 
Municipal do PSD; Joa.o Castro, membra eleito pelo Grupo Municipal do CDS-PP; 
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Natalia Rodrigues, membro eleito pclo Grupo Municipal do PS (Doc. 13) co Presidente 

da Junta de Freguesia da Seara. -------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tides por convenientcs. --------
----- 0 membra eleito pelo Grupo Municipal do PS, Antonio Carlos Matos, o membra 
eleito pelo Grupo Municipal do PSD, Ricardo Vieira, e o Presidentc da Junta de 
Freguesia da Seara solicitaram esclarecimentos adicionais ao Presidente da Camara, que 

os prestou. --------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 membra cleito pelo Grupo Municipal do Movimento 51, Casimiro Magalhaes, 
apresentou a proposta de recomendar;ao de cadastramento dos moinhos existentes no 

tenit6rio do municipio de Ponte de Lima (Doc. 14 ). ------------------------------------------
----- 0 membra eleito pelo Grupo Municipal do Movimento 51 ,Rosa Cruz, apresentou a 
proposta de rccomendayao de constituivao do Banco Municipal de Voluntariado (Doc. 

15). ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara interveio nestc ponto. --------------------------------------------
----- Ap6s discussao das propostas, a Assembleia Municipal endossou as 
recomenda9oes apresentadas pelo Grupo Municipal do Movimento 51 para o 
cadastramento dos moinhos existentes no tcn·it6rio do Municipio, bern como a criavfio 

do Banco Municipal de Voluntariado. Quanto a recomendas:ao para a cria9ao do 
Conselho Municipal da Juventude Limiana manifestaram-se a favor da proposta de 
recomendayao o Grupo Municipal do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. 

0 Grupo Municipal do CDS-PP manifestou-sc contra. ---------------------------------------
----- 2. Periodo de interven~ao do publico. Nao se registaram inscri9oes. ----------------

----- 3. Periodo da Ordem do Dia: --------------·------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao da informa~ao do Presidente da Camara bern como da situa~i\o 
fmanceira do Municipio. Registaram-se as interven!j:oes do Presidente da Junta de 

Fregucsia de A.rcozelo (Doc. 16), do membro eleito pelo Grupo Municipal do PSD, 
Alipio Matos (Doc. 17), do membra eleito pelo Grupo Municipal do PS, Antonio Carlos 
Matos, e do membra eleito pelo Grupo Municipal da CDU, Sandra Fernandes (Doc.18). 
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos solicitados. -----------------------
----- 0 membra eleito pelo Grupo Municipal do PSD, Alfpio Matos, solicitou 
esclarecimentos adicionais ao Senhor Presidente da Cfunara, que os prestou. -------------
----- B) Discussao e vota9M da "Proposta de Apoios financeiros e nao financeiros as 
Juntas de Frcguesia". 0 Presidentc da Camara introduziu o assunto e, seguidamcnte, a 
Tecnica Municipal competente fez o enquadramento oryamental e juridico do mesmo. -
----- Inscreveram-se para intervir neste ponto o Prcsidente da Junta de Freguesia de 
Arcozelo, o membra eleito pelo Grupe Municipal de PSD, Mario Ferreira (Doc. 19), o 
membro eleito pelo Grupo Municipal do Movimento 51 , Joaquirn Rosas (Doc.20), e o 
membro eleito pelo Grupo Municipal da CDU, Sandra Fernandes (Doc. 21).-------------

----- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo. ------------------------------
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----- 0 Presidente da Cfunara prestou as informa((Oes tidas por snficientes. ----------------
----- 0 membro eleito pelo Grupo Municipal do Movimento 51 , Joaquim Rosas, 
apresentou esclarecimentos suplementares.-----------------------------------------------------
----- Vota~ao da alfnea b), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de Apoios 
flnanceiros e nllo fmanceiros as Juntas de Freguesia" Submetido este ponto a 
vota9ao foi aprovado por maioria com cinco votos contra e uma absten<;ao.---------------
----- C) Discussao e votayao da "Prestacri\o de contas do ano 2013 e invenhirio" . 0 
Presidente da CAmara apresentou sucintamente o assunto. -----------------------------------
----- {)saram da palavra neste ponto Alipio Matos, membra eleito pelo Grupo Municipal 
do PSD (Doc. 22); Joaquim Rosas, membro eleito pelo Grupo Municipal do Movimento 
51 (Doc. 23); Sandra Fernandes, membro eleito pelo Grupo Municipal da CDU (Doc. 
24); e Abel Lopes, membra eleito pelo Grupo Municipal do CDS-PP. ---------------------
------ 0 Presidente da Camara prestou esclarecimentos. ---------------------------------------
------ Votas:ao da alinea c), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, 4 'Presta~ao de contas 
do ano 2013 c inventario". Submetido a vota<;ao foi aprovado por maioria com cinco 
votos contra e dez absten9oes. 0 Grupo Municipal do PSD apresentou Declarayao de 

voto (Doc. 25). ----------------------------------------------------------------------------------------
----- D) Discussao e vota!(ao da "Primeira revisao ao or~amento e op~oes do Plano 
de 2014". 0 Presidente da Camara introduziu o assunto.-------------------------------------
----- Interveio neste ponto o membro eleito pelo Grupo Mtmicipal do PSD, Alfpio 

Matos (Doc. 26). ------------------------~------------------------------------------------------------
----- Vota9ao da alinea d), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Primeira revisi\o ao 
orcramento e op.,-:oes do Plano de 2014". Sujeito a vota9ao foi aprovado por maioria, 
com dez absten~ttles. 0 Grupo Municipal do PSD apresentou Declara<;flo de voto (Doc. 

27).-----------------------~-----·-----------------------------------------------------------------------
----- E) Discussao e vota~ao da ''Proposta de nomea~i\o como auditor externo, 
responsavel pela certifica~fio legal de contas, de acordo com o prcvisto no n.o 1 do 
art.0 77° da Lei n.o 73/2013, de 3 de Setembro, da C&R Ribas Pacheco, SROC". 0 
Presidente da Camara upresentou a proposta.----· ----------------------------------------------
----- fnscreveram-se para intervir neste ponto Alipio Matos, membro eleito pelo Gmpo 
Municipal do PSD; Alipio Barbosa, membra eleito pelo Gmpo Municipal do 
Movimento 51 (Doc. 28), e Abel Lopes, membro eleito pelo Grupo Municipal do CDS-

I>!>. -------------·---------------------------------------------------------------------------------------
----- Vota<;ao da alinea e), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de nomea.;ao 
como auditor externo, responsavel pela certiflca~ao legal de contas, de acordo com 
o previsto no n.0 1 do art.0 77° da Lei n.0 73/2013, de 3 de Setembro, da C&R Ribas 
Pacheco, SROC". Sujeito a vota<;ao foi aprovado por maioria, com cinco votos contra e 
cinco absten<;:oes.------------------------------------------------------------------------------------
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------- F) Discussao e votayao da "Proposta de altcra~ao do mapa de pessoal 
aprovado para o anode 2014". 0 Prcsidente da Camara apresentou o assunto.---------
---- Interveio ncste ponto o membra eleito pelo Grupe Municipal do Movimento 51 , 

J oaq uim Alpoim (Doc. 2 9). -----------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Cfunara prcstou as informar;:oes tidas por necessarias. ----------------
----- Vota9ao da alfnea f) , do ponte 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de altera~ao 
do mapa de pessoal aprovado para o ano de 2014''. Sujeito a votac;ao foi aprovado 

por maio ria, com q uatro absten96cs. -------------------------------------------------------------
----- G) Discussao e vota9ao da "Proposta de Recrutamento na modalidade de 
contrato de trabalho em fun~oes publicas por tempo determinado, com recurso a 
reserva de recrutamento iuterna de urn assistcnte tecnico". 0 Presidente da Camara 
apresento u o ass unto.--------------------------------------------------------------------------------
----- Nao sc registaram inscri9oes para intervir neste ponto.-----------------------------------
------ Vota9ao da alinea g), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, Proposta de 
Recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em fun~ocs publicas por 
tempo detcrminado, com recurso a reserva de recrutamento intcrna de um 
assistente tecnico". Submctida a votac;ao foi aprovado por maioria, com quatro 

abstenc;oes. --------------------------------------------------------------------------------------------
-----H) Discussao e votac;ao da "Proposta do Juri do procedimento concursal para o 
cargo de Chefe da Divisao de Servi~os Urbanos- Dirigcntc Intermedio de rgrau". 
----- 0 Presidente da C§.mara introduziu o assunto.---------------------------------------------

----- Inscrevcu-se para intervir neste ponto o membro eleito pelo Grupo Mw1icipal do 

PSD, Ricardo Vieira. ---------------------------------------~----·-----------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos solicitados. -----------~-----------
----- Vota9ao da alfnea h), do ponto 3 da Ordcm de Trabalhos, "Proposta do Juri do 
procedimcnto concursal para o cargo de Cbefc da Divisao de Servi~os Urbanos
Dirigente lntermedio de 2°grau".Submetida a votac;ao foi aprovado por maioria, com 

dez abstcn9oes. ---------------------------------------------------~-~-------------------- -------------

----- 1) Discussao e votac;:ao da "Proposta do Juri do procedimento concursul pur·a o 
cargo de dire~ao intermedia de 3° grau - Chefe da Unidadc Organica de Estrategia 

e de Moderniza~ao Administrativa." ------------------·----····------------------------------
----- 0 Presidente da Camara introduziu o assunto.--------------~--~---------------------------

----- lnscrcveu-se para intervir neste ponto o membro eleito peJo Grupo Municipal do 

PSD, Ricardo Vieira. --------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Crunara prestou os esclarecimentos solicitados. -~---------------------
----- Votayao da alinea h), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta do Juri do 
procedimento concursal para o cargo de dire~ao intermedia de 3° grau - Chefe da 
Unidadc Organica de Estrategia e de ModcJ"niza~ao Administrativa." Submetida a 
vota9ao foi aprovado por maioria. com dez absten96es.----------------------------------------
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----- J) Discuss1lo e vota~ao da "Proposta de adesAo do Municipio como Socio 
Fundador, da Associa~ao das Rotas dos Vinhos de Portugal". 0 Presidente da 

Camara explicitou brevemente a proposta. ---------------------~~------------------------------
----- Interveio neste ponto o membro eleito pelo Grupo Municipal do Movimento 51, 
Rosa Cruz (Doc. 3 0). --------------------------------------------------------------------------------
----- Votayao da alinea j), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de adcsao do 
Municipio como Socio Fundador, da Associa~Ao das Rotas dos Vinhos de 
Portugal". Sujeita a votac;ao foi aprovado por maioria, com cinco votos contra.---------
----- K) Discussao e votac;ao da "Proposta de altera~ao ao Protocolo e Rcgulamento 
relativo ao Premio A. Almeida Fernandes". 0 Prcsidente da Camara apresentou o 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------~---------------
------ Nao se rcgistaram inscri~oes para intervir neste ponte.----------------------------------
------ Votacyao da alfnea k), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de altera~Ao 
ao Protocolo c Regulamcnto relativo ao Prcmio A. Almeida Femandcs''. Sujeita a 
vota91lo foi aprovado por maioria, com uma abstenc;ao. --------------------------------------
----- L) Discussao e vota~ao da "Proposta de Cria~ao de uma Comissao de 
Trabalho para Acompanhamento do Projeto de Alta Tensao". 0 membra eleito 
pelo G1upo Municipal do Movimento 51 ,Alipio Barbosa, apresentou a proposta. (Doc. 

3 1).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Intervieram neste ponte Abel Lopes, membra eleito pelo Grupo Municipal do 
CDS-PP, e Ant6nio Carlos Matos, membra eleito pclo Grupo Municipal do PS. ---------
----- Apresentou esclarccimentos adicionais o membra eleito pelo Grupe Municipal do 
CDS-P P, A bel Lopes.---------------------------------------------------------------------------~----
----- Votas:ao da alinea I), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Proposta de C.-ia~iio de 
uma Comissao de Trabalho para Acompanhamento do Projeto de Alta Tensao". 
Sujeita a votar;ao a proposta foi rejeitada por maioria corn quarcnte e dois votos contra, 

duas abstenr;oes e dezasseis votos a favor. ------------------------------------------------------
----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Asscmbleia deu por encenada 
a sessao pelas quinze horas e trinta e cinco minutos, da qual sc lavrou a presente ata 
que, depois de lida e aprovada, sera assinada pel a Mesa desta Asscmbleia Municipal. ---

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

A l.a Secretaria ----------------------------------------------------

0 2. 0 Secretano ----------------------------------------------------
0 conteudo da presente sessao fica registado em supot1e digital. 



Ex. mo Senhor Pt '5idente da Assembleia Municipal 

Sr.!! e Sr. Secretarios 

Ex. mo Senhor Presidente da Camara Municipal 

Sr.! e Sr.85 Vereadores 

Caras colegas Presidentes de Junta de Freguesia 

Membros eleitos 

Minhas senhoras e meus senhores 

Ditadura e um dos regimes nao democraticos ou antidemocraticos, ou 

seja, governos onde nao ha participa~ao popular, ou em que essa 

participac;:ao ocorre de maneira muito restrita. Na ditadura, o poder esta 

em apenas uma instancia, ao contrario do que acontece na democracia, 

onde o poder esta em varias instancias, como o legislative, o executive e 

o judicia rio. 

Diz-se que urn governo e democrchico quando e exercido com o 

consentimento dos governados, e ditatoriat caso contrario . Diz-se que um 

governo e totalitario quando exerce influencia sabre amplos aspectos da 

vida dos governados, e liberal caso contra rio. 

Ocorre, porem, que, frequentemente, regimes totalitarios exibem 

caracterlsticas ditatoriais, e regimes ditatoriais, caracterfsticas totalitarias. 

Democracia e uma forma de governo em que todos OS cidadaos elegiveis 

participam igualmente - directamente ou atraves de representantes 

eleitos - na proposta, no desenvolvimento e na criac;ao de leis, 

exercendo o poder da governac;ao atraves do sufragio universal. Ela 

I 
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abrange as condi~oes sociais, econ6micas e cultura is que permitem o 

exerdcio livre e igual da autodeterminac;ao politica. 

0 sistema democratico contrasta com outras formas de governo em que o 

poder e detido por uma pessoa - como em uma monarquia absoluta -

ou em que 0 poder e mantido por um pequeno numero de indivlduos -

como em uma oligarquia. 

Diversas variantes de democracias existem no mundo, mas ha duas 

formas basicasJ sendo que ambas dizem respeito a como o corpo inteiro 

de todos os cidadaos elegfveis executam a sua vontade. Uma das formas 

de democracia e a democracia directa1 em que todos OS CidadaOS elegfveis 

tern participa~ao directa e activa na tomada de decis6es do governo. Na 

maioria das democracias modernas, todo o corpo de cidadaos eleglveis 

permanecem com o poder soberano, mas o poder politico e exercido 

indirectamente por meio de representantes eleitos, 0 que e chamado 

de democracia representativa. 

Para Descartes, fil6sofo, ffsico e matematico frances, age com mais 

liberdade quem melhor compreende as alternativas que precedem a 
escolha. Dessa premissa decorre o silogismo 16gico de que quanta mais 

evidente a veracidade de uma alternativa, maiores sao as hip6teses dela 

ser escolhida pelo agente. 

Nesse sentido, a inexistencia de acesso a informa~ao afigura-se enquanto 

obice a identificac;ao da alternativa com maier grau de veracidade. 
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Para Spinoza? .::n dos grandes racionalistas do sEkulo XVII dentro da 

chamada Filosotia Moderna, a liberdade possui um elemento de 

identifica~ao com ailatureza do ''ser". Nesse sentido, ser livre significa agir 

de acordo com sua natureza. 

Para Jean-Paul Sartre, fil6sofo, escritor e crltico frances, conhecido como 

representante do existencialismo, que acreditava que os intelectuais tem 

de desempenhar um papel activo na sociedade. 

Era um artista militante, e apoiou causas politicas de esquerda com a sua 

vida e a sua obra. Repeliu as distin~oes e as fun~oes oficiais e, por estes 

motivos, se recusou a receber o Nobel de Literatura de 1964. 

Para ele a liberdade e a condi~ao ontol6gica do ser humano. 0 homem e 
antes de tudo livre. 

Livre a um ponte tal que pode ser considerado a brecha por onde o Nada 

encontra seu espa~o na ontologia. 0 homem e nada antes de definir-se 

como algo, e e absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encerrar

se, esgotar-se a si mesmo. 

Para Karl Marx, intelectual e revolucionario alemao, fundador da doutrina 

comunista moderna, que actuou como economista, filosofo, historiador, 

te6rico politico e jornalista. 

Nao ha liberdade sem o mundo material no qual os indivfduos manifestam 

na pratica sua liberdade junto com outras pessoas, em que transformam 

suas circunstancias objectivas de modo a criar o mundo objective de suas 

faculdades, sent idos e aptidoes. Ou seja, a liberdade humana s6 pode ser 
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encontrada de facto pelos indivfduos na prod-u~ao pratica das suas 

proprias condi<;oes materiais de existencia. 

0 25 de Abril de 1974, refere-se a um perlodo da historia 

de Portugal resultante de urn movimento social, ocorrido naquela data, 

que depos o regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, e 

iniciou um processo que viria a terminar com a implanta<;ao de urn 

regime democn1tico e com a entrada em vigor da nova Constitui<;ao a 25 

de Abril de 1976, com uma forte orienta~ao socialista na sua origem. 

Passados 40 anos sobre a data que ontem comemoramos, podemos 

afirmar que, independentemente daqueles que o viveram e lhe 

reconhecem o merito de terminar com um regime ditatorial e opressivo, a 

maioria dos outros que constituem as novas gera~5es, tern muitas duvidas 

sobre a sua eficacia no que respeita a melhoria da sua qualidade de vida. 

Diremos ate mais, essas gera~5es estao profundamente insatisfeitas com 

o regime democnHico vigente, cabendo aos partidos politicos - pilares 

onde assenta esse regime - toda a responsabilidade por essa insatisfa<;ao. 

Aqueles que como eu, viveram esse momenta historico, resta o amargo de 

boca de urn salario mfnimo inferior a 1974, de urn poder executive 

constituido por governos de desgoverno e de compadrio com os grandes 

grupos economicos, onde o poder legislative lhe segue na esteira, refem 

dos grandes consorcios de advogados, cujos escritorios ditam as regras do 

jogo democratico, legislando a catadupas sem nexo e igualmente 

protegendo os mesmos senhores. Por fim, aquele poder que poderia fazer 

a diferen<;a, por ser constitucionalmente independente - o poder 
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judiciario; m&_s que nao 0 e, deixando OS cidadaos constrangidOS e 
\ 

preocupados co~a isenc;ao desse poder, quando verificam que existem 

juizes que deixam •prescrever processes de milhoes de euros, mas se 

preocupam em julgar 0 empregado que roubou 60 centimos e que ate 0 

patrao roubado afirmava querer mante-lo ao seu servic;o. 

Por ultimo, o propalado quarto poder - OS Media, que nao fazendo parte 

dos poderes constitucionais, sao pela sua influencia junto dos outros 

poderes, os verdadeiros detentores desse poder, pois sabem de tudo, 

escrevem sobre tudo, fazem juizos e determinam salomonicamente a 

orientac;ao da sentenc;a sem que tenha havido o competente julgamento. 

Utilizam a fckil difusao que lhes permite entrar pela casa dentro das 

pessoas, para lhes encherem os ouvidos s6 com desgrac;as, sem uma 

palavra que possa faze-los acreditar e esperar tempos melhores e 

minimizar a agrura do seu dia-a-dia. 

Por este andar, temo que o regime democratico esteja em risco e que, 

apesar do povo sereno que somes, alguns menos bem-intencionados, 

possam vir a calher dividendos ao apregoarem e tentarem aliciar a pavo 

com teorias Lepenianas ou outras, que redundem na perda da liberdade 

que ainda temas. 

Oxala os actuais governantes, dos tres poderes democraticos consagrados 

na const ituic;ao, saibam ler estes sinais e reflictam sabre a necessidade de 

demonstrar ao Pavo que ele nao serve apenas para pagar impastos, 

submarines/ as despesas das instituic;oes da democracia, as verbas 

desbaratadas nas Fundac;oes e empresas publico-privadas, sabendo que 
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esse -Pevo ja nem sequer tem dinheiro para par o 'Pao na- -mesa e 

dificilmente aguentara muito mais esta situa~ao que o regabofe 

democratico criou. 

Tenho dito. 

Joao Barreto 
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Exmo. Presidente da Assembleia 

Senhores Secretarios 

Exmo. Senhor Presidente da Camara 

Senhores V ereadores 

Exmo.s Membros desta Assembleia 

Senhores Presidentes de junta 

Minhas Senhoras e Meus senhores 

0 25 de Abril, continua a transportar, em si, de forma simb6lica, o 

conceito de liberdade, mas a liberdade pressupoe uma atitude responsavel 

para que as nossas escolhas nos responsabilizem sempre. A melhor forma 

de cultivar a liberdade e respeita-la, ao contnlrio do que muitas vezes nos 

tentam fazer crer a liberdade e de todos. Hoje vivemos tempos estranhos. 

Ha uma gera~ao que vai viver pior que os pais, isto e urn contra senso. E 
nossa obriga~ao, ao participarmos na causa publica, nao pennitir que isto 

aconte~a. Os nossos filhos tern de viver melhor que n6s. E esta a 

maturidade que acreditamos que devemos ter, em que o conceito de justi9a 

e de" fazer pelos outros" seja sempre o principia. A minha esperan~a esta 

neste conceito de justi~a, que nos e ensinado eoquanto crian9as nos 

banquinhos da escola. 

Os valores democniticos nao sao de 1974. A democracia s6 se 

consolidou com o 25 de Novembro de 1975. S6 com o fun do PREC a 

democracia, plural, saida do voto popular, se consolidou. A crise que 

vivemos e grave, mas e melhor enfrenta-la vivendo numa democracia, com 

os seus defeitos, do que numa ditadura de esquerda ou de direita. A verdade 

e que, nao concordando com quem nos governa, temos sempre a 



oportunidade de votar em senti do contnirio... 0 voto e a nossa grande 

for9a. 

Nos dias que correm, o mais facil, e mais tentador, e criticar os partidos 

como se de urn grupo de marginais se tratasse. E urn discurso que 

funciona .. 

0 PSD e urn partido que assenta na DEMOCRACIA e a melhor forma 

que existe para cuidar bern da dernocracia, e acompanha-la. Ela niio pode 

existir e florescer sem a P ARTICIP ACAO dos cidadaos. 

A independencia nao se proclama, vive-se! A democracia nao foi criada 

para gente cheia de si propria, para do nos de verdades absolutas! 

Como ja referi, participar e fundamental. Mas e tambem fundamental 

que esta participa9ao seja alicer9ada em priocipios ideologicos solidos. 

Que esta participacio seja construtiva! 

Acredhamos na politica oobre, naquela que procura nio deixar 

ninguem para tnis. Se achamos que este valor esta a ser posto em causa, 

pois participemos activamente na vida partidaria ou politica, mas para 

defender ESTE principia NAO os nossos ou aqueles que achamos serern os 

nossos!! 

lnfelizmente as pessoas hoje vivem de costas voltadas para a politica e 

temos de as fazer voltar a acreditar, nio na politica mas nos politicos. 

Hoje, 40 anos ap6s o 25 de Abril, vivemos tempos dificeis, em que 

temos urn govemo obrigado a fazer, em meses, o que deveria ter sido 

® 



acautelado em anos. E esta necessidade de cumprir aquilo que outros nao 

cumprirarn deixa pouco espa.yo para 0 que e mais importante: a vida dos 

que ca vivem e dos que ca querem morar. 

Aquilo que exigimos a quem nos governa hoje e que seja claro para 

podermos perceber. Ha coisas que o F:rvll e os bancos centrais nunca vao 

ser capazes de medir . . . e is so e a for9a que, para n6s, tern a familia; o valor 

que, para n6s, tern a solidariedade; o valor que, para nos, tern o nosso pais 

e a nossa soberania!! 

Isso a economia nunca vai quantificar, e isso qualquer governo tern de 

saber valotizar aconte9a o que acontecer! ! 

Quando 0 cinzento e a cor da moda, falar de urn arco - iris e urn insulto .. 

mas deste insulto n~o temos de ter medo. Acredito que com o 25 de Abril, 

foi nos dada a oportunidade de fazermos algo por nos, podemos nao ter 

capacidade para acabar com a fome, mas que tenhamos sempre presente a 

OBRIGA<;AO DE TIRARMOS A FOME A ALGuEM. 



MOVIMENTO 51 

Ex.mos Srs Presidente e Secretarios da Assembleia Municipal 

Ex.mo Sr Presidente da Camara Municipal e demais Vereadores 

Ex.mos Srs Membros da Assembleia Municipal 

Limianas/Limianos 

No ano em que se feft~{a o quadragesimo aniversario do 25 de abril, o Movimento 51 

pretende trazer ao 6rgao maximo do poder local, simbolo das conquistas de abril, as 

seguintes preocupac;;oes que apresenta em forma de interpelac;oes ao Sr. Presidente da CM: 

1) 0 que pensa fazer para acabar com as frequentes refer~ncias de eleitos do povo 

lirniano a docwnentos de interesse publico que lhes sao sonegados? 

2) 0 que pensa fazer face as constantes alegac;;oes de que a CM niio mostra abertura para 

a existencia de reunioes publicas do executivo, evitando-as a todo o custo? 

3) Qual a intervenc;ao da CM no sentido de manter as valencias atualmente existentes 

no Hospital de Ponte de Lima, uma vez que o direito universal a saude se insere 

d · · · - · tas d abril? numa as pnnclpalS conqms _ _ e _ . 

4) Q].lal a posic;ao que a CM ira tomar perante a possibilidade de diminui9ao das 

Compet~ncias do Tribunal Judicial de Ponte de Lima, de modo a salvaguardar o direito de 
igualdade no acesso a justi9a? 

5) 0 executivo vai dar inicio ao processo de revisao do PDM. Tenciona, desde ja, 

submeter o processo de revisao do PDM a uma consulta publica devidamente 

publicitada? 

6) Uma vez que compete ao executivo dar conta a AM das inspec;:oes feitas aos 6rgaos 

municipais, gostariamos que reportasse a este plenario o ponto de situac;ao da Ultima 

inspec;ao levado a cabo pela Policia Judiciaria na CM? 

7) Sendo certo que o estatuto do direito de oposic;ao deveria ser apresentado a discussao 

ate ao dia 31 de marc;o, porque razao ainda nao foi dado andamento a este processo? 

Permitam-me que finalize com aquele que adotamos como sendo o lema do Movimento 51 
e pretendemos que seja a forma de encarar o poder local " Do povo, pelo povo e para o 

, 
povo. 

Dr Alipio Barbosa 

Grupo Municipal do Movimento 51 

26 de abril de 2014 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 26 de Abril de 2014 

Pedodo de Antes da Ordem do dia: 

C) Outros assuntos de interesse Municipal 

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

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

Sauda~ao aos 40 anos da Revolu~i!io de Abril 

Ha 40 anos, a RevoiU<;ao de Abril restituiu a liberdade aos portugueses e, pela acc;:ao das 

massas populares, consagrou direitos essenciais dos trabalhadores e dos cidadaos, promoveu 

mudanc;:as positivas nos valores e mentalidades, impulsionou transformac;:oes econ6micas e 

sociais progressistas, abriu caminho a construc;:ao de urn Portugal democratico, edificou urn 

Portugal novo inscrito na Constituic;ao da Republica Portuguesa. 

Ha 40 anos, finalmente, o povo portugues pode comemorar o 1,!1 de Maio em Liberdade. 

Daqui desta assembleia municipal prestamos a nossa homenagem aos Capitaes de Abri l que na 

hist6rica madrugada de 25 de Abril de 1974, corn aud<kia e grande coragem derrubaram a 

ditadura fascista que oprimia o nosso povo e, homenageamos todos aqueles que resistindo 

com coragem contribufram com a sua luta generosa e revolucionaria para a implantac;:ao das 

liberdades democraticas em Portugal. 

A Revoluc;:ao de Abril significou o maior salto qualitative global de desenvolvlmento e de justic;a 

socia l que a sociedade portuguesa registou na sua Hist6ria. 

A Revoluc;ao de Abril mostrou canter em si a forc;a e as potencialidades necessarias para 

empreender a eliminac;ao de muitas das mais graves desigualdades, discriminac;:oes e injustic;as 

socials e para a construc;:ao de uma nova sociedade democratica. Os trabalhadores e o Povo 

consegui ram um enorme sa lta nas suas condic;:5es de vida e conquistaram direitos 

econ6micos, socials, politicos e culturais dos mais avanc;:ados; democratizou-se a educac;:ao, o 

ensino e a cultura; pos-se fim a guerra colonia l; promoveu-se a paz, a cooperac;ao e a amizade 

com todos os povos. 

A liberdade com conteudo (a paz, o pao, habitac;ao ... ) teve um dos pilares no Poder Local 

Democratico, cuja genese residiu na iniciativa popular. Abril mostrou que uma nova sociedade 

humanista era possfvel, por isso para os poderosos exploradores e usurpadores das riquezas 

dos Povos; Abril era perigoso .... 

A regress~o econ6mica e social, a reconstituic;ao do poder dos grupos e oligarquias 

econ6micas, o corte de direitos, a crescente injustic;a na distribuic;ao da riqueza e do 

rendimento, mesmo o empobrecimento do Povo ... Esse caminho vem sendo impasto ha anos, 

e esta a conduzir a uma regressao civilizacional de consequencias imprevisfveis. 

@ 



0 actual quadro geral das autarquias caracteriza-se por uma subord inac;ao a ofensiva 

internacional do capital financeiro, que amea~a nao s6 o Poder Loca l, como igualmente o 

Portugal de Abri l, situa~ao que se reconhece, desde logo, pelo ataque sem precedentes a 
Constituic;ao, as func;:oes sociais do Estado, ao Emprego, a posse e gestao publica de areas tao 

senslveis como a agua publica. 

A nivel do Poder Local a asfixia financeira e legal das autarquias tern sido uma constante. 

0 governo PSD/CDS a mando da Troika estrangeira insiste num programa de terrorismo social, 

com novos cortes, mais despedimentos, degradac;ao dos servic;os pub licos. E, que amea~as 

pairam sabre o nosso distrito - com o fecho iminente de varies servic;os da Unidade Local de 

Saude do Alto Minho, por forc;a da portaria que preve o encerramento imediato de alguns 

servic;os no Hospital de Viana, um total de 14 servi<;os estao em risco de fechar; a decisao da 

privatizac;ao da Resulima que afectara grandemente a gestae dos municfpios e os servic;os 

publicos de recolha de resfduos s61idos com a perda da sua capacidade de intervenc;ao e 

decisao num sector fundamental; o ataque aos baldios, que poe em causa a propriedade e a 

gestao dos baldios pelos compartes. Nao ha saida da troika enquanto se mantiver este 

governo e esta polftica. 

Ontem como hoje, a intervenc;ao e a luta dos trabalhadores sao determinantes para assegurar 

a defesa dos prindpios e valore!> de Abril enquanto fonte de progresso social, bern como para 

a exigencia de respostas efectlvas nos pianos !aboral, social econ6mico e politico que 

possibilitem uma efectiva mudanc;a de rumo, que privilegiem a dimensao humana como factor 

do progresso, promovam uma mais justa repartic;ao da riqueza, promovam o emprego com 

direitos, respeitem e dignifiquem quem trabalha, recentrem o papel do Estado e das politicas 

sociais, melhorem a protecc;ao social, combatam a pobreza, promovam os servic;os publicos de 

qualidade a favor dos portugueses e do desenvolvimento do pais. 

Celebrar hoje os 40 anos da Revoluc;ao de Abril e, pois, nao esquecermos o seu legado e os 

seus valores, que continuam a inspirar todos aqueles que acreditam que e posslvel e 

necessaria uma sociedade mais participada, mais justa e rnai s dernocratica, mas tambem 

reconhecer o va lor intrfnseco da luta e do potencial transformador da forc;a das massas em 

movirnento. 

Celebrar hoje os 40 anos de Abril e reconhecer a actualidade dos va lores e do projecto 

libertador da Revoluc;ao de Abri l, como elemento indispensavel para uma mudanc;a de rumo e 

de polfticas. 
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Ex.mo Sr. Presidentc da Assembleia Municipal 
Ex. mos Senhores Secretarios 
Ex.mo Sr. Presidente da Camara 
Ex. mos Senhores Vercadores 
Ex.moa Senhores Presidentes de Junta 
Caras e Caras Colegas, 
Ex_mo PUblico, 

Celebramos ontem o 40.0 Aniversario da Revoluc;ao de Abril. 

E, celebrando o 25 de Abril de 1974, exaltarnos uma das datas mais importantes 

da nossa hist6ria colectiva e do nosso percurso como nac;ao livre e independente. 

Em Abril de 1974, os bravos Capitaes de Abril derrubaram um ditadura de 48 

anos e abriram caminho para um pais democn.\tico, mais prospero, equitativo e 

solidario. 

E por isso que ainda hoje a "RevolU<;ao dos Cravos" e sin6nirno de liberdade e 

esperan<;a. Nao a penas no sentido restrito de liberdade de expressao, de informac;ao e 

de voto, mas muilo para alem disso. 

Diz a canc;ao de Sergio Godinho que "S6 ha liberdade a serio quando houver j A 

paz, 0 pao I habitac;ao, saude, educa<;ao". E efectivamente 0 25 de Abril e tambem 0 

momenta fundador do nosso Estado Social, nomeadarnente com o direito de todos a um 

servic;o nacional de saude tendencialmente gratuito, ao livre acesso a urn ensino publico 

de qualidade e a protec<;ao, atraves do sistema de seguranc;a social, na doen<;a, na 

velhice ou no desemprego. 

Os valores de Abril ganham hoje uma irnportancia redobrada. Quer pelos direitos 

sociais que se conquistararn ap6s 1974, e que hoje estao a ser metodicamente 

destruidos, quer ainda pcla manutenc;ao da soberania politica, como Estado livre e 

independente. Com as conquistas de Abril, Portugal deixou de ser urn pais atrasado e 

isolado, para avan<;ar na constru<;ao de um pais moden1o e europeu. Todavia, 

assistimos hoje a uma avassaladora perda de soberania e independencia do nosso pais, 

que csta, por urn lado, asfixiado pelos interesses do poder financeiro e, par outro, pela 

burocracia de Bruxelas que protege os paises mais fortes. Nao e esta a Europa que 

queremos, uma Europa de paises ricos e paises pobres, com uma clara clivagem entre 

uma Europa do Norte e uma Europa do Sul. Queremos uma Europa mais justa e 

solidaria, em que Portugal tenha urn papel irnportantc a desempenhar. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima 1 26.04.2014 
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PARTIDO SOCIALISTA 
PONTE DE LIMA 

Praceta Fernllo Magalhlles, 73 
4990·080 Ponte de Lima 

RmOntedellm~~il.com 

Foi tambem para isso que se fez Abril: para deixarmos de ser um pais orientado 

pclo lema do "orgulhosamente s6s" de Salazar. 

E daqui a poucos dias teremos a possibilidade de materializar pelo voto esse 

desejo e a obrigac;ao civica de ajudar a construir uma Europa mais unida e coesa na 

busca de solu96es para os problemas de todas as na96es do Velho Continente, no 

ambito de urn projecto comum que nos una como paises protagonistas, com igual 

influencia na construc;ao de urn futuro melhor. 

Mas os principios de Abril tambem tern agora que ser reaftrmados porque vivemos 

hoje urn dos periodos mais tristes da nossa hist6ria recente. 

E isso acontece porque temos urn Governo de matriz nee-liberal, com uma agenda 

politica deliberada de esvaziamento do Estado Social e das conquistas de Abril, de urn 

Governo que, a pretexto das directrizes recebidos dos nossos credores agiotas, esta 

acabar com o Servivo Nacional de Sa:ude:, a destruir a Escola PUblica e a desmantelar o 

sistema de Seguranc;a Social. E tudo isso com urn objective claro e premeditado de 

entregar esses servic;os a interesses privados, de quem estao despudoradamente ao 

servi9o. 

Temos hoje urn Governo que parece comprazer-se com o empobrecimento 

acelerado de Portugal e dos Portugueses, a quem tern sido retiradas as condi.yoes para 

uma vida digna e que tern sido empurrados para a mesma emigrac;ao forc;ada que 

ocorreu durante o Estado Novo . 

Os portugueses necessitam hoje, mais do que nunca, da bravura que os Capitaes 

de Abril tiveram ha 40 anos - mas agora para nos libertarmos da ditadura dos 

mercados, do centralismo neo-liberal e da influencia dos paises ricos do norte da 

Europa. 

Tambem Ponte de Lima precisa hoje do seu proprio 25 de Abril. 

Necessita de uma verdadeira "revolu9ao" (atraves do voto em elei96es 

democraticas, obviamente) para acabar com o autoritarismo, a corrupc;ao e o atraso. 

Tal como se dizia no Estado Novo que "Portugal e Lis boa e o res to e paisagem", 

tambem hoje se pode dizer que Ponte de Lima tern uma sede do concelho (a Vila) 

privilegiada em termos de investimentos e infra-estruturas e, por outro lado, urn 

concelho pobre e carenciado, que nao viu ainda satisfeitas algumas das suas 

ncccssidades mais basicas. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima I 26.04.2014 
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A Vila eo "postal ilustrado'', o resto eo "concelho real", abandonado a sua sorte e 

aos caprichos das obras "ca9a-votos" que se vao fazendo em anos eleitorais. 

Precisamos de uma "revolu9ao" em Ponte de Lima para acabar com o "qu ero, 

posso e mando" vigente, que premeia os filhos e castiga os enteados, sob o mote da 

velha maxima salazarenta de "quem nao e par n6s, e contra nos". 

Tambem por isso e premente afirmar e continuar Abril. 

25 de Abril semprel 

Viva o 25 de Abril! 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014. 

0 Membra Eleito pelo Partido Socialista, 

Antonio Carlos Matos 

Ass<!mbleia Municipal de Ponte de Lima 1 26.04.2014 
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Exm0 Senhor Presidcnte da Assembleia Municipal; 

Exm8 Senhora c senhor Secretarios da Assembleia Municipal; 

Ex0 Senhor Prcsidente do Municfpio de Ponte de Lima; 

Exm8 Senhora e Senhores Vereadores; 

Exmas Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal; 

Exm;'s Senhoras e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia; 

Meus Scnhores minhas Sen.horas; 

Comunicayao Social; 

Celebramos ontem 40 anos da revoluc;ao do 25 de Abril. Revoluc;ao que nos abriu portas a paz, 

a liberdade, a democracia, a cidadania. 

0 Municipio de Ponte de Lima cornemorou os 40 anos do 25 de Abril com diversos eventos, 

onde se sobressai a realizada na Torre da Cadeia Velha, com a inaugurayao da Loja Interativa de 
Turismo de Ponte de Lima c a apresenta9ao do livro "Joao Marcos" Biografia e bibliografia" do 
Poeta /escritor Limiano Claudio Lima. Nao posso deixar de salientar as interven~ao do Exm0 

Senhor Presidente do Municipio e, a do Exm" Senhor Presidente desta Assemblcia, que brindou 
os presentes com uma bela liyao de hist6ria e de cidadania. Estando "casa cheia'' mesmo assim, 

o evento mereceria a presenc;a de muitas mais pessoas, em especial, de autarcas.- Cumprir com 

dignidade as fun9oes que lhe foram confiadas. 

Na verdade, tambem e melhor o alheamento do que marcar presen~a, s6 para a fotografia. E 
aqui, quero fazer o meu reparo (e de muitas outras pessoas atentas) em relac;ao as 
comcmorac;oes do dia de Ponte de Lima, na entrcga de medalhas: A democracia da-nos o direito 
e a liberdade de votarmos da forma que queremos, nao nos da o dircito de colocar os 

homenageados em situayoes desagradaveis. -Quem nao vota a favor e porque discorda, por isso 

nao ten:i o direito de aparecer no evento e muito menos fazer a entrega de uma medal.ha ao 
homenageado. Embora os atos fiquem com quem os pratica, sao reprovaveis. 

Ainda sobre o 25 de Abril, quero fazer urn rcparo e, lemb..ar os esquccidos da hist6ria. 

Sera justo, lembrar e homenagear todos aqueles an6nimos que deram o seu valioso contribute 

para que hoje, eu possa estar aqui, livrcmente, a expressar a minba opiniao, porum 25 de Abril 
de todos os intervenientes, e n~o s6 de alguns. 

Os arautos da revoluy.:l{o e da liberdadc ... Porque so os Capi~es? Porque planearam e 

comandaram? E os outros? Se tivesse coiTido mal serviriam apenas de "carne para canh~o''? 

Era assim na guerra colonial! Alguns comandavam, iam ganhar umas comissocs de servi9o, 
bem pagas, e fazer outros "neg6cios" por hi, c, o "Ze soldado" estava nas trincheiras e na frente 

de combate. A hist6ria ten! de serjusta e verdadeira! 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 



Exmo. Senhor Presidente da Mesa 
Senhores Secretaries 
Rxn1o. senhor Presidente da Camara 
Senhm·es Vereadores 
Exmo. Senhores Presidcntes de Junta 
Exmos. Senhm·es Membros desta Assemblcia 

Serve esta interven9ao para solicitar alguns esclarecimentos ao senhor 
Presidente da Camara. 

Comecemos por um caso que tern causado alguma confusao no an·abalde 
da Alcm da Ponte em Arcozelo. Senhor Presidente pode explicar o porque 
de o largo da Alegria, o largo Alexandre Herculano e a rua Manuel Lima 
Bezena seren1 dos 1micos loca1s da zona hist6rica sem placa toponfmit:a? 
Nao sei se tem conhecimento, mas com a inaugura<;:ao do "largo hotel 
d' AI em da Ponte" os moradores daquela zona ficaram confuses, e que este 
fo1 anunciado como estando no largo da Alegria quando os moradores mais 
antigos scmpre o conheceram por largo Alexandre Herculano. Nao c que o 
largo que era da Alegria passou a Alexandre I ferculano e o Alexandre 
Herculano passou a da Alegria? Pode esclarecer csta confusao? Esta 
mudan9a toponfmica esta na razao da inexistencia de placas, ou ha outra 

- ? razao. 

Senhor Presidente, nao saindo da freguesia de Arcozelo, pode esclarecer sc 
ja contactou as Estradas de Portugal de forma a rever a situac;ao que tern 
provocado tantas mortes na zona da Romeira? E que se ja contactou, senhor 
Presidente, nao sera mau aumentar o nivel de pressao. 

Senhor Presidcnte, a Camara Municipal infonnou a Assembleia Municipal 
do interesse de uns empresarios de Andorra em investir no nosso concelho. 
Pode infonnar esta Asscmbleia do que e que foi feito desdc cssa 
infOtma<;:ao para a captavao desse investimento. Em que pe esta, teremos 
investimento? Que iniciativas foram rcalizadas para o sucesso desse 
invcstimcnto? 

Scnhor Presidente que projectos ja foram realizados e que projectos estao 
programados no ambito das gemina<;:oes? 

0 membro elelto da Asscmbleia Municipal de Ponte de Linm, 

;v!-,t~ 
(Nuno de Matos) 
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REUNIAO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26.04.2014 

Periodo Antes da Ordem do o;a 

ll. mo Sr. Presidente da Mesa 
Srs Secretaries 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Prezados Srs Vereadores 
Caras Membros de todos os Grupos 
Municipais desta A.M. 
Dileto Publico, Senhoras, Senhores 

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA OS ESTUDANTES SUJEITOS A ESCOLARIDADE OBRIGATORIA 

PROPOSTA PARA 0 ANO LETIVO 2014/2015 

Considerando que o atual regime de transportes escolares se encontra definido e regulado par 
urn conjunto de diplomas legais cujas normas, em diversos aspetos, se mostram desajustadas a atual 
realidade; 

Considerando as competencias e os poderes dos municfpios e dos respetivos conselhos 
consultivos em materia de organizas:ao, funcionarnento e financiarnento dos transportes escolares; 

Considerando o impacto na vida social, cultural e educativa das populac;oes de urn born 
exerdcio desses poderes e dessas competencias, sobretudo o Plano de Transportes Escolares, que eo 
instrumento de gestao por excelencia; 

0 M51, sem ignorar o mester da requerida conjugac;ao com prindpios e politicas inerentes aos planos 
e redes de transportes publicos locais, como urn complernento destes, considera necessaria e 
urgente que o municipio erie medidas sociais adequadas de apoio as familias com menores recursos, 
suportando-as numa das suas necessidades basicas - a mobilidade, na deslocac;ao de alunos do 
ensino secundario, utentes do servic;:o de transportes escolares residentes no municipio para os 
estabelecirnentos de ensino que frequentam. 

Com efeito, a escolaridade obrfgat6ria implica a perrnanencia do aluno na escola ate aos 18 anos, 
mas, ao nivel dos transportes escolares sobrevem uma lacuna, criando disparidade no apoio aos 
alunos do ensino secundario, o que pode conduzir ao abandono escolar precoce, no caso das 
familias social e financeiramente mais desfavorecidas. 

lmporta, pais, criar urn complemento social alternative, com procedirnentos relativos a 
operacionalizac;:ao justa e equitativa - estabelecendo criterios pr6prios · de financiarnento a 100% (e 
nao apenas a 50% como atualmente) dos passes escolares aos alunos abrangidos pela escolaridade 
obrigatoria, que frequentem o ensino secundario. 

Na impossibilidade de serern apoiados todos os estudantes abrangidos, que, pelo menos, se erie urn 
subsidio de apoio as familias que provem carencias econ6micas, tentando ev1tar assim o abandono 
escolar precoce, contribuindo, assim, para uma verdadeira coesao social no concelho de Ponte de 
Lima. 

Ponte de Lima, 26 de abril de 2014 

~ada. 

rftg~51 
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PARTIDO SOCIALISTA 

PONTE DE LIMA 
Pr11cetll Fernie IVIIIpfhlle5, 73 

4990-080 Ponte de Um1 
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Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Secretiuios 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Ex.mos Senhores Vereadores 
Ex.mo,. Senhores Presidentes de Junta 
Caras e Caros Colegas, 
Ex.mo PUblico, 

0 Govemo, atraves do Ministerio da Saude, publicou uma portaria que constitui 
o mais violento ataque ao Servi~o Nacional de Saude (SNS) e ao direito constitucional a 
saude, visando proceder ao integral desmantelamento de toda a rede hospitalar publica. 

Com estB Portaria (n.o 82/2014 de 10 de abril), o governo tem em vista, uma vez 
mais, o encerramento arbitrario de servi~os hospitalares, nomeadamente o 
encerramento da maioria das maternidades do pais, a ctiminui~ao acentuada da 
capacidade de resposta global do SNS, a cria~ao de condi~oes incontornaveis para urna 
rapida expansao das entidades privadas, sobretudo por via do recurso aos subsistemas 
de saude. 

A publicac;ao desta Portaria esta naturalmente a provocar grande cont:roversia 
em todo o pais, com rea~oes de veemente discordancia sobre estes normativos 
manifestada por autarcas e outros atores politicos, profissionais de saude, diretores e 
administradores de estabelecimentosdo SNS e, sobretudo, cidadaos utentes dos 
servi~os de saude.Esta e tambem a rea~ao eo a.mbiente que se vive na regiao do Alto 
Minho. 

Alem do encerramento de multiplas maternidades, o Govemo pretende eliminar, 
no imediato, especialidades medicas dos hospitals publicos (endocrinologia e 
estomatologia) ao rnesmo tempo que mantem vultuosos contratos com entidades 
privadas nesta area. 

A ULSAM - Unidade de Saude do Alto Minho - agrega e gere os cuidados 
hospitalares e de saude prim.Arios prestados aos cerca de 245.000 habitantes do 
territ6rio dos 10 concellios que constituem a regiao e os efeitos negativos que esta 
determina~ao legal pode vir a provocar na capacidade de resposta instalada e de 
funcionamento das valencias/ especialidades atualmente existentes provoca uma 
imediata critica e manifesta oposi~ao quer pela forma como o assunto esta a ser 
tratado, quer pelas consequencias que daqui podem advir. 

Com esta medida, irao desaparecer ate 31/12/2015 mais de 20 maternidades em 
todo o pais, estando previsto o encerramento da maternidade na Unidade Local de 
Saude do Alto Minho em Viana do Castelo, afectando diretamente os cidadaos de Ponte 

Assemblela Municipal de Ponte de Lime I 26.04.2014 
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PARTIDO SOC/ALISTA 

PONTE DE LIMA 
Prateta Femio Maplhles, 73 

4990-080 Ponte de Uma 
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de Lima. 0 conteudo da portaria e clara sabre esta e outras ma.terias e, como tal, e facti 
constatar que vastas regioes do nosso pais irao ficar sem qualquer maternidadc e que 
as parturientes terao de se deslocar centenas de quilometros. E urn atentado a vida e a 
seguran~a de muitos recem-nascidos e respetivas maes. 

0 PS apela aos cidadaos e aos profissionais de saude do concelho para 
manifestarem a sua oposi~ao a estas novas e brutais medidas reafirmando o seu 
empenho na defesa do SNS c do Estado Social. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

0 Membra eleito pelo Partido Socialista 

Gon~alo Castilho 

Assemblela Municipal de Ponte de lim. 1 ~ Z/2 
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RETIRADA DE V ALENCIAS DA UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINifO, EP ~...,.., 

~ ( 

• Considcrando que, o Govemo atraves da Portaria no 82/2014 de 10 de Abril relativa ao 
cstabclccimento de criterios para a categoriza~ao dos servi9os e estabelecimentos do Servi~o 
Nacional de Saude (SNS), classifica a Unidade Local de Saude do Alto Minho (ULSAM) no 
grupo 1, rctirando-Lhe muitas das valencias fundamentais que sao atualrnente disponibilizadas a 
toda a popula~ao do Alto Minho; 

• Considerando que, par enorme que seja a necessidade de equilibrar as contas pt1blicas esse 
desiderate nao pode ser conseguido por via da redu9ao das condi9oes fundamcntais que 
garantcm a saude e a qualidade de vida das populact5es; 

• Considcrando que qualquer interven~ao a este nivel devera ter semprc em linha de conta as 
valcncias em fun9ao da populayao, garantindo as suas necessidades, bern como a proximidade 
e complementaridade com qualidade e ganhos em saude; 

(i) rnP-~ }\ A-~~(,{,....;.. f1w... t.~ t' JL 
[0 grupo dos membros eleitos do CDS-Pf> )nao concordando com a perda de va1encias da 
ULSAM e consequentemente da qualidade de vida das populavoes do Alto Minho, prop5e w11 

voto contra a aplicayao desta Portaria 82/2014, e que seja dado conhecimento ao Ministerio da 
Saude, ARS Norte, ULSAM, CIM Alto Minho e Municipios do Alto Min.ho. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 
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Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Srs. Secretarios 

Sr. Presidente da Camara 

Srs. Vereadores 

Caras e caros Eleitos 

Sras. e Srs. 

A Assemblela Municipal e por definh;ao e a luz da lei vigente, o 6rgao por excelencia ao qual 

compete a fiscaliza98o da acc;:ao do Executivo Camarario em todas as vertentes da vida 

Publica. 

Em cada momento, fruto do mandato que nos foi atriburdo, devemos questionar as opc;:oes 

tomadas, o cumprimento das deliberac;:oes efectuadas, bern com aferir dos pianos imediatos 

do executive em tudo o que a vida dos munlcipes diz respeito. 

Neste sentido enderec;:o hoje 3 quest6es ao Sr. Presidente da Camara, de forma a esclarecer, 

prevenir e resolver sltuac;:oes que, a dlferentes nlveis, interferem na vida dos habitantes e dos 

agentes locals, a saber: 

Ponto 1. Em 29/04/2006 a Assembleia Municipal votou favoravelmente a compra de terreno 

na freguesia da Ribeira, junto ao n6 da auto-estrada, por valor superior a 1 Mio€, destinado a 

criar uma zona de estacionamento para verculos pesados que se acumulavam pelas vias da 

sede do Concelho, pondo em causa a seguranc;a de transeuntes e automobilistas. Passados 

todos estes anos, parte dos terrenos tiveram outro uso, e os ditos velculos pesados (na sua 

maioria de grande porte), continuam estacionados nas bermas- por ex. na Via Foral Dona 

Teresa, mantendo o perigo eminente para quem circula, seja da forma que for; 

Sr. Presidente da Camara, gostaria de saber: 

- Se e quando esta Assembleia Municipal autorizou a alterac;:ao ao destino a dar aos 

ditos terrenos; 

- Se existe uma alternativa valida para acomodar os referidos verculos; 

- Como e quando, vista que e um assunto premente, ira a Camara Municipal lntervir 

para par cobro a esta situac;:ao; 

Ponto 2. Aproxima-se a epoca balnear, e com ela serao muitos os que procurarao as margens 

do rio para actlvidades de lazer e o proprio rio para banhos. Dos muitos que acorrem ao Rio 



Lima em perrodo de verao, uma parte consideravel desconhece os seus perigos, as suas 

correntes, as zonas de maior profundidade, enfim as suas armadilhas; 

Sr. Presidente da Camara: 

-Tern o executivo urn plano de prevenoao para levar a cabo durante o verao, no apoio 

e socorro aos banhistas? 

- Ha alguma parceria a ser desenvolvida com entidades especialistas, como sejam os 

Bombeiros Voluntarios de Ponte de Lima ou o lnstituto de Socorros a Naufragos? 

- Esta em curso algum trabalho de sensibilizacao nas escolas, nos clubes locais e nos 

f6runs de promoc;ao do concelho? 

Ponto 3. A terceira questao que coloco assume, ao mesmo tempo, cariz estetico, econ6mico e 

ambiental; 

E corrente ouvir-se dizer que Ponte de Lima e um quadro pict6rico, com a sua frente ribeirinha 

florida e iluminada, e que por tras da fachada ha um vazio enorme. 

Concentremo-nos, por agora, na fachada: 

Sera legitimo permitir a concentracao de autocarros. roulotes e autocaravanas junto a 
margem do rio, descaracterizando a paisagem e poluindo o ambiente? 

Uma dormida no Centro hist6rico, em regime de meia pensao, custa, digamos 60€. 

Alem do enviesamento estetico, quanto paga uma roulote para dar dormida na primeira 

linha de rio, com direito a mesa de pequeno-almoc;o e churrasco? 

Sr. Presidente da CAmara, ate quando permitira o senhor, que este quadro deprimente 

continue a manchar a tela tao largamente apregoada? 

Disse. 

Jose Ant6nio Melo 

Eleito PPD/PSD 



MDV/MENTO 51 

RECOMENDACAO- CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE LIMIANA 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

Exmo. Sr. Presidente da Cc\mara Municipal, 

Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

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

exercicio das suas func;oes e ao abrigo da alinea a), do n.0 1, do art.0 53.0
, do Regime 

Jurfdico das Autarquias Locais, apresentar a seguinte RECOMENDACAO: 

- Considerando a prememcia da participa900 clvica da populayao jovem do 

municipio de Ponte de Lima; 

- Considerando a prememcia da cria<;ao de estrategias permanentes e 

organizadas de apoio a juventude; 

- Considerando a prem€mcia da "defini~o e execuyao de politicas municipais 

de juventude, que assegurem a sua articulac;ao e coordena<;ao com outras politicas 

sectoriais, nomeadamente nas areas do emprego e forma98o profissional, habita9Bo, 

educac;ao e ensino superior, cultura, desporto, saude e acc;ao social; 

- Considerando a premencia em assegurar a audi<;ao e representac;ao das 

entidades publicas e privadas que, no ambito municipal, prosseguem atribui96es 

relativas a juventude; 

1 
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- Considerando o escopo de se prosseguir um aprofundamento do 

conhecimento dos indicadores econ6micos, sociais e culturais relatives a juventude; 

- Considerando o objectivo de promoc;Ao da discussAo das materias relativas 

as aspira<;Oes e necessidades da populayao jovem residente neste municipio, 

tamb8m muito afectado pelo desemprego jovem; 

- Considerando a necessidade de se proceder a promoc;ao e divulgac;So de 

trabalhos de investiga~ relatives a juventude, assim como de iniciativas sobre a 

juventude; 

- Considerando a oecessidade do contribute e da colaborac;Ao dos jovens com 

os 6rgaos do municipio no exercicio das competencias destes, relacionadas com a 

juventude; 

- Considerando a prem~ncia em incentivar e apoiar a actividade associativa 

juvenil, e colabor~ organizada entre associa9les juvenis, assegu-ando a sua 

representa98o junto dos 6rgaos autarquicos, bern como junto de outras entidades 

p.Jblicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, 2 

- Considerando a necessidade premente de medidas especiais de apoio as 

familias e aos jovens; 

- Considerando o envelhecimento demografico a que assistimos; 

- Considerando a obrigat;ao tegal de a.mprir com o disposto na Lei 812009, de 

18 de Fevereiro, com as altera¢es introduzidas pela Lei 6/2012, de 10 de Fevereiro; 

1 - "Cria~io/constitui~Ao do Conselho Municipal de Juventude Limiana (CMJL) ", 
com a seguinte composi~ ~legal : 

"A composirrao do conselho municipal de juventude e a seguinte: 
a) 0 presidente da camara municipal, que preside; 
b) Urn membra da assembleia municipal de cada partido ou grupo de cidadaos eleitores 
representados na assembleia municipal; 
c) 0 representante do municipio no conselho regional de juventude; 
cf) Urn representante de cada associac;ao juvenil com sede no municipio inscrita no Registo 
Nacional de Associay6es Jovens (RNAJ}; 
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e) Um representante de cada associa~o de estudantes do ensino basiao e secundt!uio com 
sede no municfpio; 
f) Um representante de cada associac;:So de estudantes do ensino superior com sede no 
municipio; 
g) Um representante de cada federa~ de estudantes inscrita no RNAJ cujo ambito 
geogrMico de adua(jio se circunscreva a area do concelho ou nas quais as associac;Oes de 
estudantes com sede no municipio representem mais de 50 o/o dos associados; 
h) Um representant& de cada organiza(/8o de juventude partidaria com representa~o nos 
6rgaos do municipio ou na Assembleia da Republica; 
1) Um representante de cada a~o jovem e equiparadas a associac;Oes juvenis, nos 
termos do n.0 3 do artigo 3.0 da Lei n.0 23/2006, de 23 de Junho, de ambito nacional." 
(Cfr. Art.0 4.0

, da referida Lei). 

2- Criac;Ao do respective apoio togrstico e administrative (Cfr. art.0 21.0
, da referida 

Lei)); 

3 - 0 municrpio deve disponibilizar instalac;Oes condignas para o funcionamento do 
Conselho Municipal de Juventude, que pode solicitar a cedlmcia de espa<;;:o a titulo 
gratuito a Camara Municipal (Cfr. art.0 22, da referida Lei); 

4 - 0 municipio deve disponibilizar o acesso do Conselho Municipal de Juventude ao 
seu boletim municipal e a outros meios informativos (Cfr. art 0 23, da referida Lei); 

5 - 0 municipio deve disponibilizar uma pagina no seu srtio na Internet ao Conselho 3 

Municipal de Juventude (Cfr. art o 24, da referida Lei); 

6 - Esta assembleia municipal aprovara o regulamento do respective Conselho 
Municipal de Juventude {Cfr. art.0 25, da referida Lei). 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

Os Deputados do Movimento 51, 
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PARTIDO SOCIALISTA 
PONTE DE LIMA 

Preceta Fernllo Magalhles, 73 
4990-080 Ponte de Uma 

pspontedelhna@gmall.com 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
Ex.mos Senhores Secretarios 
Ex.mo Sr. Presidente da Camara 
Ex.mos Senhores Vereadores 
Ex.mo~ Senhores Presidentes de Junta 
Caras e Caros Colegas, 
Ex.mo PUblico, 

D) Da proposta de recomenda<;ao: 

Cria~io/constitui~io clo Conselho Municipal da Juventude Limiana (CMJL) 

0 Conselho Municipal da Juventude trata-se de urn Orgao Consultivo do 
Municipio sabre materias relacionadas com a politica de juventude do conselho. 

0 Partido Socialista tern defendido a cria9ao deste importante 6rgao. 

Ademais, foi na Assembleia Municipal realizada a 21 de Dezembro de 2013, que 
mais recentemente o Partido Socialista se pronunciou acerca do mesmo, tendo-se 
abstido na vota9ao sabre a " Proposta de Constitui9ao do Conselho Municipal de 
Educa9ao" pelo facto de nao integrar na sua composi9ao urn representante do Conselho 
Municipal da Juventude, que ate a data continua a nao existir. 

0 Partido Socialista obviamente votara a favor da sua cria9ao. 

Contudo, na cria9a0 do Conselho Municipal da Juventude devera ter-se em conta 
nao a Lei invocada na presente prOP~?.§!~'- _ apresentada pelo Partido "Movimento 51", 
mas sim a Lei no 6/2012 de 10 de JlHT''elrb, que alterou a Lei rt0 8/2009, de 18 de 
Fevereiro, que cria o regime juridico dos conselhos municipais da juventude e por outro 
lado, no que se refere a composi9ao do Conselho Municipal, regulada pelo artigo so do 
Decreta-Lei no 7/2003, de 15 de Janeiro, vern aditar a alinea p), nela fazendo constar 
urn representante do Conselho Municipal da Juventude. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 20 14. 

0 Membra Eleito pelo Partido Socialista, 

);Q_talw Rodrigues 
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MOV/MENTO 51 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Os eleitos pela lista independente MOVIMENTO 51 , indicam ao Executive Municipal, 

atraves da mesa da Assembleia Municipal, a seguinte recomendac;io: 

CADASTRAMENTO DOS MOINHOS EXISTENTES NO CONCELHO, COM VISTA A 
CRIACAO E VALORIZACAO DE UMA REDE MUNICIPAL DE MOINHOS 

• Conslderando os moinhos autenticas joias preciosas da nossa hist6ria recente; 

- Conslderando a necessidade de preservar e valorizar a nossa hist6ria, os nossos 

usos e costumes, a nossa realidade rural, a ligafYao a terrae a agriculture como constituintes 

da idiossincrasia limiana; 

- Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existencia, 

deve ser urn exemplo de preservat;:io e valorizat;:ao do patrim6nio hist6rico-cultural; 

• Considerando o dia 7 de Abril, dia nacional dos moinhos, e a existencia de uma 

Rede Portuguese dos Moinhos e a Sociedade lntemacional de Molinologia (TIMS); 

- Considerando a necessldade de defesa dos moinhos contra uma hipotetica rede de 

"Muito Alta Tensao". 

0 Grupo Municipal do Movlmento 51 recomenda: 

A CRIACAO E VALORIZACAO DE UMA REDE MUNICIPAL DE MOINHOS 

Ponte de Lima, 26 de abril de 2014 

Pelo Grupe Municipal do Movimento 51 

Casimiro Magalhaes 
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REUNIAO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26.04.2014 

Periodo Antes da Ordem do Dia 

ll. mo Sr. Presidente da Mesa 
Srs Secretaries 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Prezados Srs Vereadores 
Caras Membros de todos os Grupos 
Municipais desta A.M. 
Dileto Publico, Senhoras, Senhores 

Recomenda~ao: CONSTITUICAO DO BANCO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO 

lnstituida desde 1985, a data de 5 de dezembro foi proclamada pelas Na~oes Unidas como dia do 
voluntariado. A celebra~ao deste dia tern como objetivo incentivar e valorizar o servi~o 

voluntario em todo o mundo. 

0 M51, movido pelos principios que o caracterizam, tem estribado ampla reflexao sabre esta 
materia, considerando a conjuntura nacional e a realidade do municipio. 0 objetivo e tao s6 o 
de debelar au resolver os problemas das pessoas e/ou grupos mais fragilizados ou 
desfavorecidos. 

Para tal e necessaria estabelecer pontes entre entidades ou institui~6es vocacionadas para esta 
area de atividade humana, desencadeando urn verdadeiro e eficaz movimento de solidariedade. 
A exequibilidade, a eficacia e a solidez de uma a~ao de solidariedade requerem, 
incontornavelmente, um planeamento concertado que permita conhecer a fundo a realidade, 
projetcHa a curto, medio e longo prazo e agir sabre ela em conformidade. A isto chama-se 
Coesao Social. 

Voluntariado 

Atendendo aos conceitos vi gentes na Lei n° 71/98, de 3 de novembro, o voluntariado e o 
conjunto de a~oes, de interesse social e comunitario, realizadas de forma desinteressada par 
pessoas, no ambito de projetos, programas e outras formas de interven~ao ao servi~o dos 
individuos, das famflias e da comunidade desenvolvidas sem fins lucrativos por entidades 
publicas ou privadas. 

Voluntario 

E: o individuo que de forma livre, desinteressada e responsavel se compromete, de acordo com as 
suas aptidoes pr6prias e no seu tempo livre, a realizar a~oes de voluntariado no ambito de uma 
organizac;:ao promotora (art. o 3. o, Lei no 71 /98). Atuar como voluntario e ter um ideal por bern 
fazer, que assenta numa rela~ao de solidariedade traduzida em gratuidade no exercicio da 
atividade, prestando servi~os nao remunerados em beneficia da comunidade. 

0 voluntariado supoe o apoio a pessoas em dificuldade que sao assistidas atraves de uma 
presen~a humana, de uma relac;:ao positiva, do contribute de bens e servi<;os que ajudam as 

1 
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pessoas, muito para alem dos apoios oficiais que o Estado pode proporcionar. 0 voluntariado 
representa um gesto de solidariedade que implica uma dadiva de afeto e do tempo proprio de 
cada urn, com o objetivo de promover o bem-estar da comunidade. E: um pilar essencial para a 
construc;ao da justic;:a social. 0 voluntariado e um ato de cidadania e e cada vez mais uma 
componente importante no percurso das pessoas, contribuindo para reduzir as disparidades 
sociais e para promover a necessidade e o dever de ajudar o proximo. E um espac;:o de 
transformac;:ao social o que requer uma etica baseada no reconhecimento dos principios do 
humanismo e da solidariedade que devem estar subjacentes a ac;:ao do voluntario. 0 voluntariado 
apenas existe quando a sua ac;:ao e altrufsta, quando influi nos outros, e quando a a<;:C:m que 
desenvolve e do interesse coletivo. 

Aconselhamos a leitura da Resolu<;:ao do Conselho de Ministros no 2912013 de 8 de maio de 2013, 
onde se salienta a relevancia do apoio e da promoc;:ao do voluntariado e dos voluntaries. 

lmporta, pois, em consonancia com o Plano Nacional do Voluntariado (PNV), criar em Ponte de 
Lima urn Banco Municipal de Voluntariado, dando continuidade as ac;:oes desenvolvidas durante o 
ana de 2011, no ambito do Ano Europeu do Voluntariado e em 2012 no quadro do ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as gera<;:oes e o Ano lnternacional das 
Cooperativas. 

0 PNV pretende definir medidas que possam valorizar e reconhecer a realizac;:ao de a<;:oes de 
voluntariado como essenciais para uma participac;:ao e cidadania ativas, bem como promover a 
responsabilidade social da administrac;:ao Publica. 

0 PNV procura i) Sensibilizar os cidadaos para a importancia e o valor do voluntariado; Fornecer 
meios para melhorar a qualidade das mesmas; ii) Criar urn ambiente propfcio ao exerdcio do 
voluntariado em Portugal e centra-se em tres eixos: 

1. Sensibilizar e Divulgar 

· Comprometendo a sociedade com o voluntariado, promovendo os valores do voluntariado e a 
participac;:ao de todos os cidadaos. 

Recenseamento dos voluntaries em todos os nfveis de prestac;ao de cuidados de saude e em 
todos os sectores da sociedade. 

2. Promover e Formar 

Promover programas de voluntariado em contexte escolar; 

Criar uma balsa de formadores credenciados; 

Desenvolver ac;:oes de formac;ao sabre as melhores praticas de voluntariado desenvolvidas em 
meio cultural; 

Formac;:ao ao nfvel da protec;:ao civil atraves dos bombeiros. 

3. Agir e Desenvolver 

Apoiar a modernizac;ao do setor social e contribuir para a facilitac;ao do desempenho das suas 
func;:oes, atraves do crescimento e da consolidac;:ao do setor do voluntariado - melQorar a 
qualidade e a gestae das instituic;:oes e voluntaries. 
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Ora, e sabido que i) as IPSS precisam de mais voluntariado de execuc;:ao; ii) que, ao nivel do 
Voluntariado e animac;:ao social, a ac;:ao voluntaria e o resultado de uma escolha, de uma opc;:ao, 
etica, pessoal; iii) que 0 voluntariado s6 existe quando a sua acc;:ao e altruista, quando influi nos 
outros e quando a ac;:ao que desenvolve e do interesse coletivo; iv) e que o voluntariado pode ser 
exercido em ambitos muito diversos. 

Logo, e dado que estes eixos integram uma serie de medidas de intervenc;:ao, apresentamos 
algumas: 

· Criar uma figura que coordene o voluntariado a nivel local, tendo em vista a troca de 
experiencias, a coesao de estrategia no desenvolvimento do voluntariado de proximidade. 

· Dinamizar bancos de voluntariado, garantindo a sua articulac;:ao. 

• lncentivar a criac;:ao de Planes Locais de Voluntariado. 

- lncentivar as iniciativas que pretendem apoiar as ac;:oes de voluntariado desenvolvido em rede. 

• Promover programas europeus para a juventude: Servic;:o Voluntario Europeu, encontros de 
jovens com responsaveis pelas politicas de juventude. 

· Formac;:ao em gestae para organizac;:oes de voluntariado na area da saude e da cultura. 

- Estimular programas na area de deficiencia e reabilitac;:ao 

- Desenvolver iniciativas de voluntariado empresarial. 

Um dos mais conhecidos e populares, o arquetipo de voluntariado, e o voluntariado social que 
normalmente se traduz no apoio a coletivos e ou pessoas desfavorecidas ou discriminadas por 
razoes de idade, sexo, etnia, situac;:ao econ6mica e profissional. Mas existem muitas outras areas 
onde e possivel exercer o voluntariado como por exemplo a cultura, a educac;:ao, o meio 
ambiente, a saude, a participac;:ao civica, os direitos humanos, a cooperac;:ao international, 
situac;:oes de emergencia e socorro e o desenvolvimento socioecon6mico. Existem alguns servic;:os 
publicos que podem encaminhar e ajudar a elaborar candidaturas e projetos de: 

Atividades formativas culturais (uma professora pode ensinar a ler os idosos); 

Atvidades de dinamica ocupacional; 

Atividades na area do desenvolvimento fisico·psiquico (ginastica, natac;:ao,excursoes, 
termalismo, desportos, psicomotricidade); 

Atividades sociais e de participac;:ao dos cidadaos (convivencia); 

Promoc;:ao de relac;:oes interpessoais entre as diversas gerac;:oes; 

A Educac;:ao Musical e o envolvimento de grupos musicais da regiao (a Musica na animac;:ao 
sociocultural); 

Em Portugal, comec;:am a multiplicar-se programas que tem em vista, par exemplo, a qualidade 
de vida dos idosos. Ponte de Lima nao pode ficar alheada de tais designios. 
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Em suma, o M51 propoe o conhecimento e a partilha das praticas de voluntariado eo refon;:o das 
pnhicas de dialogo e de coopera~ao, atraves de: 

1. A cria~ao de uma Balsa Concelhia de Voluntariado onde se possam registar os candidates que 
querem dar tempo por uma causa ou voluntaries especialistas. Podera assumir outro nome, mas 
ha muitos e bons exemplos tais como: Banco Local de Voluntariado (Barcelos, Vila Nova de 
Famalicao, Braga, P6voa de Varzim, etc.) 

2. 0 contacto com o Conselho Nacional para a Promoc;:ao do Voluntariado. 

3. 0 incentive ao Voluntariado jovem - atraves do Institute Portugues da Juventude e dos 
organismos locais. 

4. A promoc;:ao do voluntariado nos Hospitais, a exemplo da Associac;:ao de Voluntariado do 
Hospital de S. Joao. 

5. 0 refors:o de praticas de dialogo, de cooperac;:ao, de troca de experiencias e de projetos no 
ambito do voluntariado por parte dos Centres Sociais Paroquiais, da Santa Casa, da Casa da 
Caridade, dos Lares. 

Muito Obrigada. 

Ponte de Lima, 26 de abril de 2014 
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Ex~mo Senhor P1 :Sidente da Assembleia Municipal 
' Sr.! e Sr. Secretc...•ios 

Ex. mo Senhor Pre~dente da Camara Municipal 
Sr.! e Sr. es Vereadolfes 
Caros colegas Presidentes de Junta de Freguesia 
Membros eleitos 
Minhas senhoras e meus senhores 

. ~JOe. 16" 

No espac;o de um ano morreram tres pessoas em Arcozelo, no Iugar de S. 
Gonc;alo. 
Morreram sem ter que morrer, porque morreram em circunstancias cujas 
causas foram independentes da sua vontade ou do seu estado de saude. 
Morreram 3 pessoas e o numero pode nao ficar por aqui se nao forem 
rapidamente tomadas as necessarias medidas para canter e reparar as 
situac;5es que deram origem a estas mortes. 
E sempre complicado eleger os responsaveis por estes fatldicos acidentes 
e seria irresponsavel da minha parte atribuir a responsabilidade a quem 
que seja, os que morreram, os condutores dos velculos que provocaram 
os acidentes, a Camara Municipal ou a empresa Estradas de Portugal. 
Mas o que e evidente e que independentemente da quem e a culpa, todos 
seremos culpados se nada se fizer para obstar a que volte a acontecer. 
Sr. Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, e imperioso que V. 
Ex.S! assuma a responsabilidade de liderar todo o processo que vise 
resolver o ordenamento do estacionamento e do transite naquele local. E 
urgente que seja dado inlcio as obras de requalificac;ao daquele espac;o, 
independentemente de quem tem a responsabilidade de as promover. 0 
que nao podemos aceitar e uma atitude de omissao por falta de 
responsabilidade na materia. Assuma-se a intervenc;ao que resolva o que 
esta mal e depois, se caso disso for, reclame-se as competentes 
indemnizac;oes a quem de direito em tribunaL sem que seja necessaria 
morrer mais ninguem para corrermos a remediar o assunto. 
Sei que V. Ex.!! esta tao preocupado como eu com esta situac;ao, mas a 
preocupac;ao nao basta, ha que agir de imediato e com convicc;ao que 
assim vamos evitar outro atropelamento que pode ser igualmente mortal. 
Na mesma linha de pensamento, recuperando as palavras que dirigi a V. 
Ex.!i! por oflcio, ha que tomar providencias quanto ao estado de 
degradac;ao a que chegou o rio Labruja e as suas margens. Nao e mais 
possivel ignorar o que esta a acontecer e o estado deploravel a que 
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c~goo aqueh= r-ecur-s-o-natural, referenda de Arcozelo e de-todo urn vasto 
territ6rio que comec;a em Rendufe. 
Existem responsaveis designados pela gestao e manuten~ao deste recurso 
que nada fazem para assumirem as suas responsabilidades, mantendo-se 
cegos a realidade presente e surdos as reclama~oes que lhes sao 
endere~adas, numa postura ign6bil e s6 possivel pela desorganiza~ao, 
desresponsabiliza~ao e cobertura face a lei que lhes advem da falta de 
autoridade governativa face aos seus pr6prios organismos 
desconcentrados. Fosse um simples agricultor e ja o exercito ao servi~o da 
causa ambiental, dependente desse mesmo governo atraves destas 
entidades que eu aqui acuso de prevaricadoras, teria emitido notifica~oes, 
processes de contra-ordena~oes e coimas exorbitantes. 
Nao quero pedir muito a V. Ex.!!, apenas que seja co-autor, com a Junta de 
Freguesia de Arcozelo, na instaura~ao de um processo judicial contra a 
APA- Agencia Portuguesa do Ambiente e ARH N- Administra~ao Regional 
Hidrol6gica do Norte, para procurarmos por cobra a este estado de coisas. 
Tenho dito. 

Joao Barreto 
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PONTE DE ~L.\ 
um partido ao seu lado 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
Senhora e Senhor Secretaries da Mesa 
Senhor Presidente da Camara 
Senhora e Senhores Vereadores 

1JOC. 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Compete a Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sessoes ordinaries, uma 
informa~ao escrita do Presidente da Camara acerca da actividade do Municipio, bern como da 
situagao financeira do mesmo. 

No ambito dessa compet~ncia o grupo do PPD/PSD, com assento nesta Assembleia Municipal, 
reafirma a qui as posigoes assumidas no exercfcio de fungoes de vereador do Eng. o Manuel 
Barros, eleito pelo PSD e cuja actuaoao na Camara Municipal tem-se pautado com grande 
sentido de responsabilidade e pelo exercfcio de uma oposigAo firme e crftica, mas construtiva. 

Assim, nao podemos deixar de apresentar e mostrar a nossa concordancia com as posig<Ses que 
o vereador eleito pelo PSD teve durante o perlodo em analise, nomeadamente: 

i. Questionou a legalidade da poda das arvores da avenida dos platanos; 
11. Solicitou informagao escrita dos protocolos celebrados par delegagao de competencies 

entre o municfpio e as freguesas durante o ana de 2013; 
iii. Solicitou informaoao escrita das empreitadas de obras publicas, locaoao ou aquisigao de 

bens m6veis e aquisigao de services, quer tenha sido adoptado o procedimento de 
ajuste directo ou concurso publico, durante o ana de 2013; 

iv. Solicitou listagem dos cidadaos e respectivos apoios financeiros concedidos no ambito 
do programa Centro com Vida Incentive ao Arrendamento no Centro Hist6rico de Ponte 
de Lima; 

v. Abordou a passagem das linhas de alta tensao e questionou sabre a disponibilizagao de 
apoio as freguesias que pretendam accionar processes judiciais, destacando a sessao 
de esclarecimento sabre o assunto realizada na freguesia de Ref6ios do Lima; 

v1. Apresentou proposta para a criagao de um centro medicina desportiva em Ponte de 
Lima; 

v11. Votou favoravelmente os termos de refer~ncia que fundamentam a oportunidade de 
elabora~ao do Plano de Pormenor para o Nucleo das Pedreiras das Pedras Finas; 
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viii. Votou favoravelmente o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 

2014/2015; 
ix. Manifestou a sua preocupagao com o aumento da sinistralidade na EN n° 201, no tro~o 

compreendido entre a rotunda e a Escola da Freiria, em S. Gonc;alo, na vila da Arcozelo, 
exigindo que a Camara Municipal tome medidas urgentes para forc;ar a realizac;ao de 
obras nesse local, conforme ja tinha solicitado na reuniao de 17 de Fevereiro; 

x. No ambito da revisao do PDM defendeu que deve ser assegurada pelos tecnicos da 
Camara que reunem compet~ncia e conhecimento profunda do territ6rio municipal e nao 
por empresas estranhas ao concelho; 

xi. Relativamente a prestagao de contas do ano 2013 apresentou como aspectos negatives 
o aumento das despesas correntes, nomeadamente com pessoal e aquisigao de bens e 
servi~s e o facto do aumento das receitas correntes ser feito a custa de impastos 
directos, no qual de incluiu o IMI, situa~ao que tem penalizado fortemente as famflias 
limianas; 

xii. Defendeu a necessidade de baixar o valor do IMI, tendo em considerac;ao a boa 
situagao financeira do Municipio e de apostar numa estrategia mais agressiva e 
concertada de atracc;ao do investimento privado como factor de dinamiza~ao da 
economia local e de criac;ao de emprego; 

xiii. Votou a favor da proposta de apoios financeiros e nao financeiros as Juntas de 
Freguesia do concelho de Ponte de Lima, manifestando o seu desacordo como metoda 
seguido pela maioria CDS da Camara Municipal, nomeadamente com a ausencia de um 
verdadeiro processo negocial com as juntas de freguesias que fosse capaz de 
considerar equitativamente a especificidade e a realidade das diferentes freguesias do 
nosso concelho; 

xiv. Apresentou proposta de recomenda~ao a Camara Municipal no sentido de tamar 
posic;ao energica contra o esvaziamento de compet~ncias do Tribunal e a perda de 
valencias do Hospital de Ponte de Lima; 

Por ultimo senhor Presidente gostarlamos que nos informasse qual o motivo de nao constar na 
informa~ao da actividade do Municipio as empreitadas de obras publicas, locac;ao ou aquisi~o 
de bens move is e aquisi<;ao de servi~os que sao despachados por V. Ex. a ou em quem delegou 
e que nao sao submetidas a deliberac;ao da Camara Municipal, pais no nosso entender e mais 
importante dar a conhecer a esta Assembleia Municipal essas actividades do que a cedencia 
de um espac;o a uma associa<;ao. 

Nao esque~ senhor Presidents que o facto de ter poderes pr6prios ou delegados nao o coloca 
acima das obrigac;oes da Camara Municipal no seu todo, pelo que tem que responder e 
informer nao s6 a Camara Municipal mas tambem esta Assembleia Municipal. 

Para reforc;ar o que agora e dito e a tftulo de exemplo nao seria importante o senhor Presidente 
informar esta Assembleia que em 26/02/2014 celebrou um contrato de empreitada por ajuste 
directo, no valor de 148.739,98 euros, com a empresa lnovlima, Engenharia e Constru~ao, Lda, 
sem que conste se foram convidadas outras empresas, para "empreitada de recuperac;ao do 
ediffcio-casa torreada dos Barbosa Aranha-servic;os municipais e espac;o culturais-projectos de 
interiores", cujo prazo de execuc;ao e de 180 dias (5 meses e 27 dias). 
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Salienta-se que em 01/06/2011 foi publicado no Diario da Republica a abertura do concurso 
publico, para a empreitada, "recupera9ao do ediflcio-casa torreada dos Barbosa Aranha
servi90S municipais e espa9o culturais", cujo pret;o base era de 585.000,00 euros e que foi 
adjudicada pelo valor de 467.973,24 euros, portanto menos 117.027,00 euros, a mesma 
empresa lnovlima, Engenharia e Constru<;So, Lda, com o prazo de execut;ao de 300 dias (9 
mesas e 26 dias), sendo o contrato de adjudicat;ao celebrado a 27/09/2011 . 

Gostavamos de ser informados do seguinte e quanta a estas empreitadas: 

Porque nao foi cumprido o prazo de execu98o da empreitada inicial, pais ainda nao estara 
conclufda ou foi concluida muito recentemente; 

Se o segundo contrato e para acabamento do ediflcio au se e para projectos de interiores, pais 
o contrato celebrado em 26/02/2014 e confuse quanta o objecto do mesmo; 

Se a empreitada for para projectos de interiores, em que consistem estes? 

Se na empreitada, cujo contrato foi celebrado em 26/02/2014, foram convidadas mars 
empresas alem da adjudicataria. 

Ponte de Lima 26 de Abril de 2014 

0 Membra da Eleito pelo PPD/PSD, 

Alfpio de Matos 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 26 de Abril de 2014 

Perfodo da Ordem do dia: 

A) Apreciacao da "lnformacao do Presidente da Camara bem como da situacao financeira do 
Municipio" 

Exm2. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipals, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Em re la~ao a determinac;ao da elaborac;ao do Plano de Pormenor de lntervenc;~o em espac;o 
rural do nucleo das Pedreiras das Pedras Finas, referida na informac;ao do Sr. Presidente da 
C§mara, foi publicado no Diario da Republica, 2i! serie nil 66 de 3 de Abril de 2014 o aviso que 
inicia a consulta publica no prazo maximo de 30 dias ap6s esta publicac;ao. 

Consultado o site do Municipio - editais- consulta publica- nao encontramos absolutamente 
nada em relac;ao ao perfodo de audiencia previa do Plano de Pormenor. Face ao exposto 
sugerimos ao Sr. Presldente da Camara Municipal que nos informe como o municipio pretende 
facultar que o prazo maximo de 30 dias seja integralmente utilizado se em 3 de Maio expira o 
prazo estipulado, portanto daqui a 7 dias. 

E que nao chega s6 o anuncio no jornal e necessaria uma divulgac;ao eficaz que chegue a 
populac;ao da freguesia de Arcozelo. Sou natural e habitante da freguesia e nao me apercebi 
que esta questao seja do conhecimento da generalidade de malaria da populac;ao da freguesia. 

~~uJuoeF6=~ fetua~£~ 
Sandra Margarida Fernandes 



PO!\"n OJ:: ll\!A 
um partido a a seu lada Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

INTERVENc;AO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

26 de Abril de 2014 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal; 

Exmos. Senhores Secretaries; 

Exmo. Senhor Presidente da Camara Municipal; 

Dignissimos Vereadores; 

Caros Membros Eleitos; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

A proposta de apolos financeiros e nao financeiros as Juntas de Freguesia, em 

discussao nesta Assemblela, apresenta-se-nos como um assunto que urge aprovar de 

imediato, a fim de serem cumpridos os preceitos estabelecidos na lei. Face a esta 

urg!ncia, os membros eleitos pelo PSD votarao favoravelmente a proposta. 

No entanto, nao podemos delxar de lamentar que, contrariando o enunciado na 

mesma, "para salvaguarda dos interesses pr6prios das respetivas populaQoes", nao se 

tenha gerido este processo de forma mais aberta e dialogante. Os Presidentes de Junta, 

foram chamados, nao para apresentarem propostas baseadas nas dificuldades sentidas 

localmente, mas antes para tomarem conhecimento de uma decisao ja tomada, sem 

hip6tese de participac;ao na criavao da matriz de calculo dos referidos apoios. 

Com certeza que as pessoas a quem o Municipio incumbiu de apontar os 

indicadores utilizados para definir os referidos apoios tern urn conhecimento profunda da 

realidade concelhia, particularmente das especificidades de cada freguesia, mas jamais 

conseguirao ter uma visao tao profunda, fundamentada, justa e realists como os 

Presidentes de Junta e quem os acompanha. 

Gostariamos por isso que o Sr. Presidente clarificasse esta Assembleia sobre o 

processo de calculo dos referidos Apoios: quem estabeleceu os criterios, com que 

compet!ncia? Porque estes criterios e nao outros adotados noutros Municlpios? Sao 

realmente estes os criterios ideais para estabelecer uma atribuivao justa e equitativa 
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J'O:'<TE D'E LnB. 
um partido ao S9U lado Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
entre todas as freguesias, indo ao encontro das necessidades e expetativas das 

popula~oes, salvaguardando os seus interesses? 

E indiscutfvel que os apoios financeiros e nlio financeiros sao bern vindos e vitais 

para o desenvolvimento das populat;oes limianas. Mas parece-nos que, pese embora a 

necessaria rapidez exigida na apresenta~ao de uma proposta, perdeu-se a oportunidade 

de urn verdadeiro processo negocial, entre Municipio e juntas de freguesia, construtivo de 

uma maier justi~ social e criador de equidade entre comunidades locais. Era born que a 

delega~o de competencias as freguesias, a partir de agora, nAo se limitasse a execuyao 

de atividades pre definidas, mas tambem seja alargada a possibilidade de participa~o 

em decis6es cruciais para o seu futuro, elevando-se assim uma efetiva "boa at1icu/a~lio 

entre os diversos nfveis da administra9§o publica". 

0 Membro eleito pelo PSD 
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MOVIMENTO 51 

REUNIAO DE ASSEMBLE lA MUNICIPAL DE 26.04.2014 

Ex. mo Sr. Presidente da Mesa 
Srs Secretaries 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Prezados Srs Vereadores 
Cares Membros de todos os Grupos 
Municipais desta A.M. · 
Carfssimo Publico, Senhoras, Senhores 

Apoios financeiros e nao financeiros as Juntas de Freguesia 

0 Movimento 51 sempre considerara premente a necessidade de estabelecer uma 

verdadeira polftica de autonomia financeira as juntas de freguesia para que estas realizem 

investimentos de proximidade e atividades que proporcionem uma melhor qualidade de 

vida e bem-estar aos seus cidad~os. 

Permitam recordar que, na anterior reuni~o da Assembleia Municipal ocorrida em 22 de 

fevereiro, o Movimento 51 apresentou uma proposta intitulada: " Freguesias a 200%: 0 

Caminho para o Desenvolvimento" 

A proposta do Movimento 51 tinha como finalidade a necessidade de uma repartic;ao nao 

discriminat6ria, justa e equitativa dos apoios financeiros concedidos pelo Municfpio as 

freguesias visando um desenvolvimento mais equilibrado, reduzindo as disparidades 

existentes, minorar as assimetrias e evitar os desequilibrios territoriais entre as freguesias 

do concelho. :5 \'J1J / 

Fundamentava-se nos seguintes pressupostos: a) Tipologia da area urbana; b) Densidade 

populacional; c) Numero de habitantes e d) a area da freguesia e estava indexado a 

Fundo de Financiamento das Freguesias. 

Percebendo da importltncia da Proposta do Movimento 51, da sua singularidade e da sua 

propriedade extraordinaria, a cltmara municipal procura ir ao encontro da mesma e 

apresenta uma proposta de apoios financeiros as juntas de freguesia. 

Podemos pensar que a proposta apresentada pela camara municipal tern como objetivo 

promover e salvaguardar os interesses das populac;Oes do concelho. 

Colocam-se, entao, as questoes seguintes: nas reunioes com os Srs. presidentes de 

junta, a camara municipal procurou compreender os problemas e as necessidades das 
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popula<;oes das respetivas freguesias? Apelou a criatividade dos Srs. presidentes de 

junta, a sua capacidade de empreendedorismo e de inova~o? Procurou atribuir as meios 

financeiros adequados as suas necessidades? Atribuiu poder negocial, pela viab dialogo, 

aos Srs. presidentes de junta? Ou foi-lhes apresentado um documento com a inscri~o de 

verbas para cumprir um preceito meramente legal? 

Fica demonstrado que, com esta proposta, a camara municipal nao tern visao. Adota uma 

conduta demasiado burocratica, conjugada com urn tacticismo politico e apenas procura 

cumprir urn preceito meramente legal. Centraliza toda a sua a<;ao e todas as atividades 

em si pr6pria. 

Os apoios financeiros atribufdos palo municfpio apresentam-se muito inferiores 

relativamente ao or<;amento, insuficientes e defraudam as expectativas dos limianos pais 
,.. 

nao promovem uma polfti~quida?e ter. ritori~l e umtverdadeira ~utonomia \finan~ira 

as fr~~ues~s. tvvr-~~ P.ol!~'A- V/LO) l ·J,v.v'\ - vto- }i-f~ {1 d\Y>MtA-0 
~~ So~ 
Face ao exposto, o Movimento 51 nao pactuara com esta politica de submissao e 

obediemcia imposta pela camara municipal a qual nao traduz uma verdadeira valoriza~o 

e promo<;ao das freguesias, promove disparidades territoriais e categoriza as freguesias 2 

de forma subjetiva e discricionaria. Permitam que cite urn deputado municipal do CDS de 

modo a avaliar este documento: "Trata-se de uma proposta estapafurdica". 

0 Movimento 51 vota contra esta proposta e sugere que a Camara apresente uma outra, 

mais justa, mais equitativa, que corresponds as expectativas das popula<;Oes e que 

proporcione uma verdadeira autonomia financeira as freguesias. 

( "-' fvt -.~ 
1 

····w),. {:-~r'-1 : ,. ;~u 4 6c ., ~.:.,. · 
Os nossos valores e princfpios estao orientados para as pessoas e para o territ6rio. 

Movimento 51 



Assemblela Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 26 de Abril de 2014 

Perfodo da ordem do dia 

B) Discussao e vota~ao da "Proposta de Apoios financeiros e nao financeiros as Juntas de 
Freguesia" 

Exm2. Sr. Presidente da Assemblela Municipal, 

Sr. Presidente da Camara Municipal, 

Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados Municipals, 

Minhas Senhoras e rneus Senhores 

Nesta materia para fazermos uma aprecia<;:ao com rigor e total justi<;:a gostarfamos de ouvir a 

opiniao dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia quanta aos valores indicados na lista 

de atribui<;:ao de apoios financeiros. 

A lei aumentou significativamente as competencias das Juntas de freguesia o que podem ter 

forte impacto no funcionamento e gestao das mesmas com a possibilidade de actividades que 

sempre estiveram na esfera municipal passarem para a responsabilidade da Junta de 

Freguesia. Por isso os contratos de Acordo de Execuc;ao, devem prever expressamente os 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessaries e suficientes ao exercfcio das 

competencias delegadas. 

No nosso entender a lista de apoios financeiros proposta revela uma disparidade entre 

algumas freguesias que nos deixam a duvida se esta atribuic;ao esta elaborada de acordo com 

as necessidades de cada freguesia e se de facto sa lvaguarda a promo<;:ao articulada dos 

interesses pr6prios das respectivas popula<;:oes. 

Consideramos que deve ser assumido pelos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia perante 

esta assembleia municipal que esta proposta posta a discussao e vota<;:ao e compatfvel com as 

necessidades exlgidas para uma gestae autarquica harmoniosa das freguesias e que obedece a 

crit erlos de atribui<;:ao justa e sensata. 

Sera que com esta distribui<;:ao de apoios financeiros estao assegurados os requisites e meios 

necessaries a uma boa e eficaz execu<;:ao de competencias e de gestao das freguesias e 

sa lvaguardados os interesses pr6prios das respectivas popula<;:oes, em articula<;:ao com o 

Municipio? 
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POm-E DE LBL<\ 
Um partido ao seu lado 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Senhora e Senhor Secretaries da Mesa 
Senhor Presidents da Camara Municipal 
Senhora e Senhores Vereadores 
Sen hares Membros da Assembleia 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Apresenta a Camara Municipal, a esta Assembleia Municipal, os documentos de 
"Presta~oes de Contas de 2013 e lnventario,, para discussao e vota~~o. 

Sao os documentos de prestac;Oes de contas a concretiza~o dos documentos 
previsionais e o inventario dos actos econ6micos, e/ou financeiros passados, os quais 
servem para controlar a gest~o e a execu~ao do on;amento. 

Analisada a documenta~ao apresentada referents as contas concluiu-se que e feita de 
forma correcta e que cumpre com as disposi~oes legais, pois dela constam o balan~o. 
demonstrac;ao de resultados, mapas de execuc;ao orc;amental, anexo as demonstra~oes 
financeiras e relat6rio de gestae. 

Entende-se que os documentos de prestac;Oes de contas, devem ser um espelho dos 
documentos previsionais e o inventario dos aetas econ6micos, e/ou financeiros passados, 
servindo para controlar a gestae e a execu~ao do orc;amento, pelo que devem ser 
comparados. 

Feita a compara~o da execuc;ao or~amental como Orc;amento eo Plano Plurianual de 
lnvestimentos e o Plano de Actividades Municipais do ana de 2013, constata-se que a 
mesma foi a seguinte: 

a. Receitas correntes: 99,9% 
b. Receitas de capital: 55,4% 
c. Despesas correntes: 78,25% 
d. Despesa capital: 53,86% 
e. Plano plurianual de investimento: 51 ,35% 
f. Plano de actividades municipais: 70,98%. 

Verifica-se uma diminui~ao das receitas de capital (fundos comunitarios) em 3.182.000 
euros em relac;ao ao ana de 2012. 

Da-nos a impressao que a maioria CDS na Camara Municipal, ou tern perdido poder 
negocial perante as entidades responsaveis pelos fundos estruturais ou pior ainda, nao 
tern imaginac;ao, engenho e arte para constatar as necessidades do Concelho e elaborar 
projectos de ambito concelhio. 



Nao podemos concordar com esta polftica de cria~ao de expectativas que depois vemos 
goradas. Nao concordamos com este reiterado comportamento de nao cumprimento dos 
documentos previsionais, tambem, subvertidos por urn exagerado numero de 
modificac;oes aos documentos inicialmente apresentados: 

• Uma modificar;Bo ao orc;amento da receita com a natureza de revisao; 
• 29 Modificac;oes ao on;amento da despesa, sendo que 28 com natureza de 
alteragao e uma com natureza de revisao. 
• 29 Modificac;oes ao plano plurianual de investimentos, sendo que 28 com natureza 
de alteragao e uma com natureza de revisao; 
• Plano de actividades municipals: 20 modifica¢es com a natureza de alteragao. 

Verifica-se o aumento das receitas correntes no valor 2.870.000 euros, sendo de realgar o 
aumento dos impastos directos em 823.000 euros. Sendo este facto positive para a 
gestae municipal mas negative para o bolso dos contribuintes. Refira-se que o PSD 
avangou em sede desta Assembleia Municipal com uma proposta de diminuic;ao do valor 
das taxas, nomeadamente do IMI, ja que este teve um agravamento enorme, no seu valor, 
a partir do ano de 2013. 

Verifica-se urn aumento das despesas correntes em 1.472.000 euros, em relagao ao ano 
de 2012, dos quais 498.000 euros, com aumento de despesas com pessoal, contrariando 
a tendencia do ano de 2011 para 2012, e um aumento de 173.000 euros com aquisi98o 
de bans e servigos, contrariando tambem a tendemcia dos mesmos anos. 

Salienta-se que na rubrica despesas com pessoal nao estao contabilizados mais de 
50.000 euros com custos com os contractos emprego inserr;Bo de cerca de 50 
trabalhadores, que constam em transfer~ncias correntes, famflias, outros, o que agrava 
ainda mais a situagao. 

A somar a tudo isto constata-se a exist€mcia de 4.597.000 euros de compromissos 
assumidos e nao pages, comec;ando a esboroar o tao famoso saldo de gerencia. E isto, 
por exemplo, sem que a rede de abastecimento de agua e saneamento atinja os indices 
de execugao de outros concelhos, por falta de investimento ao Iongo dos anos nesta area. 

As despesas de capital com a aquisigao de bans de capital diminuiu 3.707.000 de euros, 
tendo, consequentemente, sido feitas muito menos investimentos em obras. Quanta a 
este ponto ~ referira-se que como em anos anteriores o razoavel grau de execuc;ao foi 
devido a construc;ao dos centros escolares, pois dos cerca de 8.267.000 euros de 
aquisigao de bans e servic;os 3.641 .000 foram investidos em escolas e gimnodesportivos 
dessas escolas, isto e 44% do investimento, esquecendo-se, repito, areas tao importantes 
como abastecimento de agua e saneamento, o que seria desnecessario, face aos 
chorudos saldos existentes ao Iongo dos anos, inclusive o do ana 2013. A maioria do CDS 
na Camara Municipal prefere ter dinheiro a juro, mantendo as populac;oes nas mais 
diversas carencias. 

Realce-se que as transferencias de capital aumentaram em 608.000 euros, o que e 
francamente positive porque as verbas destinaram-se as freguesias, s6 que o maior 
montante foi para execugao de obras da competencia da Camara Municipal que delegou 
compet~ncias estabelecendo protocolos, sabe-se Ia porque, com algumas juntas de 
freguesia. Todavia, nesses protocolos, no valor total de cerca de 2.650.000 euros, 
somente foram contempladas 26 freguesias, sendo que algumas tiveram 



comparticipa96es que se ficaram acima dos 467.000 euros e outras ficaram-se par pouco 
mais de 476 euros, verificando um tratamento desigual e nao proporcional e igualitario, ja 
que uns conseguem protocolos de valor mais de mil vezes superiores ao de outros. 

Esperemos que estes protocolos visassem o interesse das freguesias e, eventualmente, 
nao interesses particulares, pessoais ou de grupo. 

Continua a ser necessaria uma maier transpar(mcia e transfer~ncia de competencias, 
atraves da celebra9ao de protocolos, para as Juntas de Freguesia, com a correspondente 
compensa9ao financeira, como forma de manter um desenvolvimento mais sustentavel do 
Concelho. 

Torna-se necessaria que essa transferencia seja igual e proporcional par todas as 
freguesias e que nao contemple somente cerca de 50%, mesmo assim com diferen9as de 
valores consideraveis, como aconteceu no ana agora em analise. Concluindo-se que para 
a maioria do CDS na Camara Municipal, existem freguesias de primeira e freguesias de 
segunda, o que e inconcebfvel, passados que sao 40 anos do 25 de Abril. 

A tftulo de exemplo, e bom dizer que a maioria do CDS na Camara Municipal, em 12 anos 
investiu em via9ao nas 50 freguesias rurais 3.860.000 euros enos ultimos 3 anos na Vila 
de Ponte de Lima, unica freguesia urbana, perto de 1.000.000 de euros. Nada nos move 
contra o investimento na sede concelhia, queremos isso sim, que as outras freguesias 
tambem sejam contempladas, tanto mais que existe saldo em tesouraria. Quem quiser tire 
as devidas ila96es. 

Verifica-se a inexist~ncia de uma estrategia de desenvolvimento para o todo concelhio. 
Continuam a nao serem tomadas verdadeiras medidas de atrac~o de investimento. 

Nao existe uma verdadeira polftica social de apoio as pessoas, famflias e institui¢es. 

Senhor Presidente da Camara 
Senhores Vereadores 
Senhores Membros desta Assembleia 

Mediante esta analise o Partido Social Democrata-PPD/PSD, nao pode de maneira 
nenhuma estar de acordo com a polftica seguida pela maioria CDS do Executive 
Municipal, dado que: 

a) A gestae municipal nao e feita de forma criteriosa e coerente, mais 
parecendo feita de forma a madera; 

b) Nao sao cumpridos OS documentos previsionais apresentados, ja que sao 
subvertidos, atraves de um exagerado numero de modifica96es aos documentos 
inicialmente apresentados; 

c) A gestae municipal nao passa de um criar de expectativas aquando a 
elabora98o e apresenta9ao dos documentos previsionais e da analise das contas 
verifica-se que a sua execu98o e exageradamente baixa; 

d) A maioria do CDS do Executive Municipal continua a dar preferencia em 
manter um saldo de gerencia substancial, a executar obras que tao necessarias 
sao para o desenvolvimento do Concelho; 



e) 0 aumento das receitas correntes no valor 2.870.000 euros, sendo de 
realr;ar o aumento dos impastos directos em 823.000 euros. Este facto e de 
posttivo para a gestae municipal mas negative para os contribuintes. Refira-se que 
o PSD avan<;ou em sede desta Assembleia Municipal com uma proposta de 
diminui98o do valor das taxas, nomeadamente do IMI. 

e) 0 PSD nao pede estar de acordo com a exagerada diminui98o em despesas 
de capital/investimento e ao inves, ao aumento das despesas correntes; 

f) A inexistencia de uma polftica concertada de atracr;ao do investimento 
privado, que leva a nao promor;ao e ao nao aumento do emprego no Concelho; 

g) Torna-se importante um tratamento igualitario e proporcional para com todas 
as freguesias e uma maier transferencia de compet~ncias para as Juntas de 
Freguesia, com a celebrar;ao de protocolos e a correspondente compensa<;ao 
financeira, como forma de manter um desenvolvimento mais sustentavel do 
Concelho. 

Concluindo. Pelo que foi exposto o PPD/PSD nao pode votar favoravelmente os 
documentos apresentados, palo que a sua posi<;ao sera de absten<;ao. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

0 · Membro Eleito pelo PSD 

Alfpio de Matos 



Movlmento 51 

REUNIAO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26.04.2014 

Ex. mo Sr. Presidente da Mesa 
Srs Secretaries 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Prezados Srs Vereadores 
Caros Membros de todos os Grupos 
Municipais desta A.M. 
Carfssimo Publico, Senhoras, 
Senhores 

PREST A~O DE CONT AS DO ANO 2013 

Na analise efetuada ao documento de Prestat;ao de Contas podemos aferir que o 

valor executado no Jado da despesa efetuada pelo municipio foi superior em 1.5 

milhoes de euros em rela9ao executado ao nfvel da receita. A dlmara municipal 

encerrou as contas em 2013 com urn resultado lfquido negative, i.e. com urn prejuizo 

de 3 milhoes de euros. 0 desempenho nao foi pior porque a receita proveniente da 

cobrant;a de impastos sofreu um acrescimo sobretudo pelo aumento do IMI em cerca 

de meio milhao de euros. E precisamente neste mes que v6s sentis o esfor9o 

adicional para pagar o IMI e o respetiva diminui9ao do vosso or93mento familiar. 

Para uma melhor compreens~o da execuQliO e da gestllo camararia e necessaria 

realizar uma retrospetiva do seu desempenho na administra9~0 do erario publico e da 

sua capacidade de realizar uma gestae eficiente. 

Desde que o Sr. Presidente de C~mara assumiu os destines na gestae camararia, em 

2009, ano ap6s ano, tem acumulado resultados lfquidos de exercicio negatives, 

sempre com sucessivos prejufzos. Senao vejamos: 2009- prejuizo de 2, 7 milhoes de 

€; 2010: prejufzo de 2.3 mil hoes de €; 2011 : 506 mil €; 2012: 2.1 mil hoes €: 2013: 3 

mil hOes de €. Um acumulado de prejufzos no valor de 10.6 mil hoes €. 

A camara municipal dispoe de uma disponibilidade financeira, uma especie de 

almofada, que tem servido para encobrir os sucessivos prejufzos e a respetiva 

derrapagem orQamental. No entanto, essa almofada financeira tern sido depreciada 

ao Iongo ultimos anos. Em 2009 a camara detinha uma almofada financeira no valor 

15.5 milhOes €. Em 2013 essa almofada cai para 10 milhoes €. Um decn3scimo de 5 
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milhoes €, valor refletido na diminui~o dos juros obtidos na ordem dos 50%. A 

questao que se coloca e a seguinte: ate quando essa almofada financeira sera 

suficiente para encobrir e suportar o acumulado de prejuizos? 

Bern pode o Sr. Presidente afirmar que tem sentido uma diminuic;ao nas 

transferencias da administra~o central. Este argumento e enganador. Em 2012 o 

somat6rio das transferencias correntes e de capital pela administrac;ao local e outros 

organismos publicos foi de 20 milhoes €. Em 2013 e de 19.5 milhOes E. 

0 problema do saldo deficitario e justificado por praticas de gestao que nao sao 

pautadas par criterios de rigor e de transparencia. Os ajustes diretos nao afiguram um 

exemplo de gestae eficiente dos recursos disponrveis. Em 2013, o municipio teve 

encargos com os contratos realizados par ajuste direto de valor superior a 800 mil €. 

Esta modalidade nao promove a livre concorremcia e nao favorece a apresentac;ao de 

propostas mais vantajosas e, economicamente, mais rentav~s. As despesas com 

fornecimentos e services externos aumentaram 21~){t~thao €) em comparacao 

com o ano anterior. Os descontos pronto pagamento foram apenas de 495.35€. Este 

indicador demonstra a incapacidade de negociac;ao com as fornecedores e evidencia 

a irrelevancia dada pelo executive na adoc;ao de praticas de gestao eficiente, 

despesismo e insensibilidade perante os sacrificios exigidos aos portugueses e, 

concretamente, aos limianos, i.e., gasta mais do que aquilo que ganha. A fatura vira 

depois. Como diz o ditado: "Quem vier por ultimo que feche a porta" 

Muitos dos investimentos realizados tern por base uma decisao meramente politica 

e/ou eleitoralista sem que haja uma preocupa«;Bo com a sua sustentabilidade futura. 

Por ser ana de eleic;Oes, os custos extraordinarios aumentaram e assumem a principal 

components no calculo dos resultados extraordinarios, os quais apresentaram um 

resultado negative superior a 300 mil € . 

Imports compreender a necessidade de realizer determinados projetos de 

investimento em detrimento de outros. A nao relevancia das analises previas do 

custo/beneffcio para as decisoes sabre os investimentos e a pouca preocupacao com 

a sua sustentabilidade futura e do bam uso dos recursos existentes faz com que, este 

executive, tome decisoes de investimento baseadas apenas numa opgao politics. 
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31.5 Milhoes de euros em despesa. A pergunta que se coloca e a seguinte: o que 

melhorou no concelho de Ponte de Lima e, em particular, nas vossas vidas com a 

realizayao desta despesa? 

Sera que melhorou a efici~ncia da rede de transportes de modo a permitir que as 

crian9as nao tenham de se deslocar quil6metros para aceder ao transporte escolar? 

Havera mais apoio as famflias carenciadas I numerosas? Apoio a natalidade; 

Pagamento dos Passes escolares a todos os alunos abrangidos pela escolaridade 

obrigat6ria - 12° ana? Apoio na aquisiQao de livros escolares? Autonomia financeira 

das freguesias? Aumento da popula~o residente no concelho? Diminui98o da 

emigraQAo? Mais oportunidades de emprego? Aumento da populat;ao jovem no 

concelho? Melhores equipamentos de apoios sociais a idosos e pessoas 

dependentes, nomeadamente, estruturas com atividades ludicas e ocupacionais 

param idosos? 

0 Movimento 51considera que o atual modele de gestae enfatizado par esta camara 

nao merece aprova~ao. No setor privado, atos de gestae semelhantes dariam direito 

a despedimento dos gestores e, na melhor das hip6teses, a exonera9ao. Com a 

acumulac;ao de prejurzos teriam as financ;as a porta. Como a camara e uma instituic;ao 

publica julga-se a incompetencia nas urnas. Enfim! 

E nosso entendimento que a gestae camararia nao vai ao encontro £ reais 

anseios da popula<;ao limiana. Nao impulsions a participac;ao dos cidadaos nas 

discussoes e decisoes de ambito municipal, nao procura a coesao do seu territ6rio e 

nao promove melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadaos limianos. 

Termine citando o poeta Ant6nio Aleixo. 

"Para a mentira ser segura 

E atingir profundidade 

Tem que trazer a mistura 

Qualquer coisa de verdade" 



Assembleia Municipal de Ponte de lima 

Sessao Ordinaria de 26 de Abril de 2014 

Perrodo da ordem do dia 

C) Dlscussao e vota~ao da "Presta~ao de contas do ano de 2013 e irwentario" 

Exm2. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

Sr. Presidente da Camara Municipa l, 

Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados Municipals, 

Minhas Senhoras e meus Sen hares 

A nova grelha de distribui~ao de tempos originou que o tempo destinado a interven~ao da 

CDU fosse reduzido, par isso para expressar a nossa analise e posic;:ao em relac;:ao a materia em 

debate temos que o fazer em linguagem de morse. 

0 relat6rio e a prestac;:ao de contas reflectem uma vi sao imediatista de "dar nas vistas". De 

facto, estes documentos demonstram que a gestae adoptada e cada vez mais uma gestae 

distanciada das necessidades de investimentos que conduzam ao desenvolvimento econ6mico 

e social do Concelho, a preocupa~ao maior do Municipio continua a ser muito dinheiro no saco 

do bau economicista e, projectos estruturantes que criem e distribufam riqueza para se viver 

bern em Ponte de Lima; nem ve-los. 

Por isso, em consciencia nao podemos votar favoravelmente este documento. 

~ 0 Elen da CDU 

~ ~.~~ Marl~.t.·: J&.a Ll J_ ~ 



PONTE DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

Apresenta a C~mara Municipal, a esta Assembleia Municipal, os documentos de 
"Prestac;oes de Contas de 2013 e lnventario", para discussao e vota<;:ao. 

Sao os documentos de presta96es de contas a concretizac;ao dos documentos 
previsionais e o inventario dos aetas econ6micos, e/ou financeiros passados, os quais 
servem para controlar a gestae e a execu<;:ao do or<;:amento. 

Feita a compara<;:ao da execu<;:ao orc;amental com o Orc;amento e o Plano Plurianual de 
lnvestimentos e o Plano de Actividades Municipais do ano de 2013, constata-se que a 
mesma foi a seguinte: 

a. Receitas correntes: 99,9% 
b. Receitas de capital: 55,4% 
c. Despesas correntes: 78,25% 
d. Despesa capital: 53,86% 
e. Plano plurianual de investimento: 51 ,35% 
f. Plano de actividades municipais: 70,98%. 

Considerando que nao concordamos com esta polftica de criayao de expectativas que 
depois vemos goradas. Nao concordamos com este reiterado comportamento de nao 
cumprimento dos documentos previsionais, tambem, subvertidos per um exagerado 
numero de modificac;oes aos documentos inicialmente apresentados. 

Considerando que se verifica uma diminui~o das receitas de capital (fundos 
comunitarios) em 3.182. 000 euros em relac;ao ao a no de 2012. 

Considerando que se verifica um aumento das despesas correntes em 1.472.000 euros, 
em relac;ao ao ano de 2012, des quais 498.000 euros, com aumento de despesas com 
pessoal, contrariando a tend~ncia do anode 2011 para 2012 e um aumento de 173.000 
euros com aquisi<;:ao de bens e servic;os, contrariando tambem a tend~ncia do ano de 
2011 para 2012. 

Considerando que consta a existencia de 4.597.000 euros de compromissos assumidos e 
nao pagos. 

Considerando que continua a ser necessaria uma maier transfer~ncia de compet~ncias, 
atraves da celebrac;ao de protocolos, para as Juntas de Freguesia, com a correspondents 
compensac;ao financeira, como forma de manter um desenvolvimento mais sustentavel do 
Concelho. 



Considerando que se torna necessaria que essa transfer~ncia seja igual e proporcional 
por todas as freguesias e que ni:io contemple somente cerca de 50%, mesmo assim com 
diferenc;as de valores consideraveis, como aconteceu no ana agora em analise, 
concluindo-se que para a maioria do CDS na Camara Municipal, existem freguesias de 
primeira e freguesias de segunda, o que e inconcebivel passados que sao 40 anos do 25 
de Abril_ 

Mediante esta analise o Partido Social Democrata-PPD/PSD, nao pode de maneira 
nenhuma estar de acordo com a polltica seguida pela maioria CDS do Executive 
Municipal, dado que: 

a) A gestao municipal nao e feita de forma criteriosa e coerente, mais 
parecendo feita de forma amadora; 

b) Nao sao cumpridos os documentos previsionais apresentados, ja que sao 
subvertidos, atraves de um exagerado numero de modificay6es aos documentos 
inicialmente apresentados; 

c) A gestao municipal nao passa de um criar de expectativas aquando a 
elaborac;ao e apresentayao dos documentos previsionais e da analise das contas 
verifica-se que a sua execuc;ao e exageradamente batxa; 

d) A maioria do CDS do Executive Municipal continua a dar prefer~ncia em 
manter um saldo de ger~ncia substancial, a executar obras que tao necessaries 
sao para o desenvolvimento do Concelho; 

e) 0 aumento das receitas correntes no valor 2.870.000 mil euros, sendo de 
realc;ar o aumento dos impastos directos em 823.000 euros. Sando este facto 
positivo para a gestae municipal mas negativo para os contribuintes. Refira-se que 
o PSD avanc;ou em sede desta Assembleia Municipal com uma proposta de 
diminuiyao do valor das taxas, nomeadamente do IMI. 

e) 0 PSD nao pode estar de acordo com a exagerada diminuic;So em despesas 
de capitallinvestimento e ao inves, ao aumento das despesas correntes; 

f) A inexistencia de uma polftica concertada de atracyao do investimento 
privado, que leva a nao promoyaO e ao nao aumento do emprego no Concelho; 

g) Torna-se importante urn tratamento igualitario e proporcional para com todas 
as freguesias e uma maior transfer~ncia de competencies para as Juntas de 
Freguesia, com a celebrayao de protocolos e a correspondente compensayao 
financeira, como forma de manter urn desenvolvimento mais sustentavel do 
Concelho. 

Concluindo. Pelo que foi exposto 0 PPD/PSD nao pode votar favoravelmente OS 

documentos apresentados, pelo que a sua posiyao sera de absten~. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

Os Membros Eleitos pelo PSD, 
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PO:'ill: DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Senhora e Senhor Secretaries da Mesa 
Senhor Presidente da Camara Municipal 
Senhora e Senhores Vereadores 
Senhores Membros da Assembleia 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Apresenta a Camara Municipal, a primeira revisao ao orQamento e opgoes do plano de 
2014. 

Na nota explicative, o executive somente informa que a mesma "visa a integraqao do 
sa/do da gerencia do anode 2013" e nada fundaments quanta a incidencia dos refor9os 
apresentados quer no on;amento quer no plano plurianual de investimentos. 

E bam realgar que se verificam os seguintes refon;os no or9amento e plano plurianual de 
investimentos: 

);> Viadutos, arruamentos e obras complementares/rede viaria municipal, 2.000.000 
euros; 

}oo Sistemas de drenagem de aguas residuais/ alargamento da actual rede de esgotos, 
7.500.000 euros 

»- Captac;llo e distribuic;ao de agua/abastecimento de agua, 796.270,11 euros. 

0 PPD/PSD tem vindo ao Iongo dos anos a contestar a poHtica da maioria CDS na 
Camara Municipal, quanta a falta de investimentos nas areas agora em discuss~o, sendo 
esse um entre os muitos motives que tem levado o PPD/PSD a votar contra os 
or9amentos e opgoes do plano, dada que sempre fomos contra a falta de investimento na 
rede viaria municipal, saneamento e abastecimento de agua e sempre alertamos para 
esse facto. 

Estamos satisfeitos, pais a proposta agora apresentada de revisao do on;amento e plano 
plurianual de investimento, mais nao e que o coroar e o reconhecer que o PPD/PSD tinha 
razao quanta a esta materia. Custou mas sempre foi conseguido. 

Consideramos que esta inflexao da maioria CDS e altamente benefica para as populac;Oes 
que vivem nas freguesias rurais. 

Consideramos que a maioria CDS na Camara Municipal deve ter uma postura 
responsavel e que esta revisao nao passe de uma mera "integraqao do sa/do da ger(!mcia 



do anode 2013" como consta na nota explicative, mas sim de uma atitude responsavel, 
que ao concretizar-se sera uma forma de melhorar as condic;Oes de vida das populac;oes 

·do mundo rural e um meio de com bater e estancar o seu exodo. 

Face ao exposto o PPD/PSD ira votar a favor da proposta apresentada. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

0 Membra Eleito palo PSD, 

Alipio de Matos 



PO~ DE I..HL-\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

To .;;+ 

Apresenta a Camara Municipal, a primeira revisao ao orgamento e op90es do plano de 
2014. 

Considerando que na nota explicativa, o executive somente informa que a mesma "visa a 
integrag§o do sa/do da ger~ncia do anode 2013" e nada fundaments quanta a incidencia 
dos refor9os apresentados quer no or9amento quer no plano plurianual de investimentos. 

Considerando que se verificam os seguintes refor9os no or99mento e plano plurianual de 
investimentos: 

;-. Viadutos, arruamentos e obras complementares/rede viaria municipal, 2.000.000 
euros; 

);> Sistemas de drenagem de aguas residuais/ alargamento da actual rede de esgotos, 
7.500.000 euros 

);> CaptayaO e distribuiyaO de agua/abastecimento de agua, 796.270,11euros. 

Considerando que o PPD/PSD tern vindo ao Iongo dos anos a contester a polftica da 
maioria CDS na C~mara Municipal, quanta a falta de investimentos nas areas agora em 
discussao. 

Considerando que um dos muitos motives que tern levado o PPD/PSD a votar contra os 
orgamentos e op90es do plano tem sido a falta de investimento na rede viaria municipal, 
saneamento e abastecimento de agua. 

Considerando que a proposta agora apresentada de revisao do orcamento e plano 
plurianual de investimento, mais nao e que o coroar e o reconhecer que o PPD/PSD tinha 
razao quanta a esta materia. 

Considerando que esta inflexao da maioria CDS e altamente benefica para as popu1a9oes 
que vivem nas freguesias rurais. 

Considerando que a maioria CDS na Camara Municipal deve ter uma postura responsavel 
e que esta revisao nao passe de uma mera "integrar;;ao do sa/do da gerencia do anode 
201311 como consta na nota explicativa, mas sim de uma atitude responsavel, que ao 
concretizar-se sera uma forma de melhorar as condi¢es de vida das populayaes do 
mundo rural e um meio de combater e estancar o seu exodo. 



Face aos considerandos apresentados o PPO/PSD vota a favor da proposta apresentada. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

Os Membros Eleitos pelo PSD, 

~~---



MOVIMENTO 51 

Ex.mos Srs Presidente e Secretarios da Assembleia Municipal 

Ex.mo Sr Presidente da Cfunara Municipal e demais Vereadores 

Ex.mos Srs Membros da Assembleia Municipal 

Limianas/Limianos 

Relativamente ao assunto agora posto a discussao, o Movimento 51 votara contra esta 

proposta de nomeayfto por ajuste direto com base em cinco pressupostos que passo a expor: 

1) Por regra, todas as decisoes dos 6rgAos de servic;o publico e bern co mum, que 

importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverAo ser tomadas 

mediante concurso publico. 

2) Os ajustes diretos t~m de ser a excec;ao e nunca a regra, situa<;ao que tern vindo a 

generalizar-se na administrac;ao autarquica do nosso concelho e que nAo colhe de 

forma alguma a nossa concordllncia. 

3) Nas decisoes par ajuste direto, pode ainda par-se em causa a concorrencia, a 1 

igualdade, a transparencia e a boa gest~o dos dinheiros publicos, agravando-se o risco 

de uma boa administrac;ao publica. 

4) A nossa ordem jurfdica, aconselha a que a escolha dos adjudicatarios seja feita da 

forma mais ampla possivel, para salvaguardar a concorr~ncia e a melhor prossecurrao 

do interesse publico. 

5) Os titulares de 6rg~os publicos tern a obrigayfto de evitar a tomada de decis5es que 

possam levantar suspeitas ou duvidas no comum dos cidad~os. 

Ponte de Lima, 26 de abril de 2014 

Grupo Municipal do Movimento 51 

Dr Alipio Barbosa 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

Exmo. Sr. Pr~idente da Assembleia Municipal, 

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal, 

Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras e mcus Senhores: 

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

exercicio das suas fun¢es, declarar o seu voto de abstenc;Ao, no ambito dos pontos: 

F) Discussao e vota<;ao da "Proposta de alterayao do mapa de pessoal aprovado para o ano 1 

de 2014"; 

G) Discussao e vota~o da "Proposta de Recrutamento na modalidade de contrato de 

trabalho em fun¢es publicas por tempo determinado, com recurso a reserva de recrutamento 

interne de urn assistente tecnico"; 

H) Discussao e votayao da "Proposta do Juri do procedimento concursal para o cargo de 

Chefe da Divisao de Servic;os Urbanos - Dirigente lntermedio de 2°grau"; e 

I) Discussao e votac;§o da "Proposta do Juri do procedimento concursal para o cargo de 

direc;ao intermedia de 3° grau - Chefe da Unidade Organica de Estrategia e de Moderniza<;ao 

Administrativa"; 

Com os fundamentos seguintes: 

1 - 0 Grupe Municipal do Movimento 51 entende nao estar na posse de toda a informac;§o e 

participac;ao nas circunstancias necessarias para aquilatar da pertinencia ou conveniencia das 

presentes decis6es, no que tange a gestae e racionalizac;ao dos recursos humanos desta 

autarquia, assim como a gestao organica dos procedimentos referidos. 

® 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, com base nos principios da represantatividade e da coerenaa 
democratica, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, 0 Grupo Municipal do Movimento 51 

apresenta o seu voto de absten~o. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2014 

Os Oeputados do Movimento 51, 
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MDV/MENTO 51 

REUNIAO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26.04.2014 

ll.rno Sr. Presidente da Mesa 
Srs Secretarios 
Ex. mo Sr. Presidente da Camara 
Prezados Srs Vereadores 
Caras Membros de todos os Grupos 
Municipais desta A.M. 
Dileto Publico, Senhoras, Senhores 

PROPOSTA DE ADESAO DO MUNICiPIO COMO S6CIO FUNDADOR DA ASSOCIAC:AO DAS ROT AS DOS VINHOS DE 

PORTUGAL 

Sem demerito da magnitude e prestigio que, simb6lica e figurativamente, o mumc1p10 possa 
angariar, sobretudo ao nivel do (eno)turismo, o M51 , por numa l6gica de defesa da cidadania 
ativa e esclarecida, arroga·se o direito de questionar sabre as reais mais valias, na pratfca, que 
este protocolo ou esta conven<;:ao, trara para aqueles que operam com o vinho e o setor 
vitivinicula. 

Que beneficios concretes sao expectaveis? 

Houve dialogo previa com os agentes turisticos, viticultores e associa~oes empresariais, 
nomeadamente a Adega Cooperativa? 

Negociaram-se, por exemplo, reduc;:oes de custos de certos bens/servi~os ao nfvel da produc;:ao 
de vinhos? 1 

De que modo esta previsto aumentar a competitividade deste territ6rio e a criac;:ao de valor? 

Ou trata-se apenas de uma formalidade, um ato casufstico, in6cuo e inutil para os municipes em 
geral, circunscrevendo·se apenas a objetivos caseiros e interesses pontuais? 

Ora, vista que 0 documento publicitado como suporte a discussao e tomada de pOSl~ao nao 
esclarece estas questoes sabre a materia em apre~o. o M51 nao lhe reconhece fundamentos para 
se pronunciar a favor. 

Muito Obrigada. 

Ponte de Lima, 26 de abril de 2014 



Ex.mos Srs Presidente e Secretarios da Assembleia Municipal 

Ex.mo Sr Presidente da Camara Municipal e demais Vereadores 

Ex.mos Srs Membros da Assembleia Municipal 

Limianas/LU1lianos 

'fCC. 

No passado dia 22 de fevereiro, como bern se recordarao, todos os grupos municipais 

sem excec;ao, intervieram neste plenario manifestando-se contra o projeto de Muito 

Alta Tensao que ameac;ava esventrar o nosso Concelho de Ponte de Lima. 

Terao presente, certamente, que al todos os Srs deputados que participaram no 

plenario esgrimiram fortes argumentos contra aquele projeto e contra a forma como 

sabiamos entao que havia sido conduzido: 

-Uns responsabilizaram o Vice-Presidente da CM porter manifestado concord.ancia 

com o projeto, conservando-o de seguida bern escondido em pleno periodo eleitoral, 

nao dando sequer conta dele aos seus colegas do executivo Camarario. 

-Outros responsabilizaram o Sr Presidente da CM por permitir que o Vereador mais 

omnisciente de que ha mem6ria em executivos camaranos, disponha de margem de 

manobra para tomar solitariamente mais uma posi<;ao que tanto afeta o povo limiano 

sem que o Sr Presidente da CM tome a 6.nica decisao que se imporia tomar num caso 

de tamanha deslealdade politica. 

-Outros, de forma mais comedida mas muito assertivamente, alertaram para o impacto 

que uma linha de Muito alta Tensao tera aos niveis ambiental, nomeadamente na 

fauna local, da saude e do bern estar das populac;Qes abrangidas. Refira-se, que a ser 

executado o projeto, sera a linha mais potente a passar em Portugal. 

-Outros ainda transmitiram a repugnancia das popula~oes que representam por este 

projeto, bern como sua total oposic;B.o ao mesmo. 

1 



MDV/MENTO 51 

No final de todos estes argumentos, a Assembleia Municipal parece ter passado a uma 

posi~o de limbo, acreditando que a posi«;ao de forc;a manifestada na aprova«;ao 

unanime de uma proposta conjunta contra a passagem da linha de Muito Alta Tensao 

pelo Concelho de Ponte de Lima, e a promessa ja previamente dada pelo executivo 

camarario de prorroga~o do prazo de discussao publica de projeto em dez dias seriam 

suficientes para acautelar os interesses das popula<;<>es. 

Esta crenc;a que classificamos de carater escatol6gico da Assembleia Municipal tera 

im pedido a pretensao de alguns mais prudentes de que fosse criada uma Comissao de 

trabalho para acompanhamento do Projeto de Muito Alta Tensao. 

Com este posicionamento julgamos, senhoras e senhores deputados, que a AM acabou, 

de alguma forma, por legitimar a teoria do secretismo, teoria que primeiro subscritor 

da autoriza«;ao de que a linha de Muito Alta Tensao tivesse via verde em Ponte de Lima 

parece ser o principal adepto desde o primeiro momento. 

Impoe-se hoje, a nosso ver, corrigir a dire«;ao, deixarmos de vez a postura edilica para 

que fomos arrastados e, lan~ndo mao da competencia que a lei nos da para 2 

intervirmos ativamente nestes assuntos, assumirmos a responsabilidade que e devida 

ao Un.ico 6rgao do poder local que representa todos os cidadaos limianos e que por isso 

tern a obrigac;ao de defender os interesses do povo que o elegeu em todas as 

circunstancias. 

Considera, deste modo, o Movimento 51 que ontem como hoje se justifica a Criac;ao de 

uma Comissao de Trabalho para Acompanhamento do Projeto de Muita Alta Tensao. 

Comissao esta que propomos que seja constituida por urn elemento de cada urn dos 

grupos com assento na Assembleia Municipal, a que acrescera urn nfunero de 

Presidentes de Junta ate ao maximo de treze elementos. Este grupo de trabalho teni 

competencia para ouvir, em sede Comissao, especialistas sobre o assunto, acompanhar 

o desenvolvimento que venha a ser dado ao mesmo pelo executivo camarario e as 

demais competencias reconhecidas em sede do Regimento desta Assembleia. 

Com esta decisao, senhoras e senhores deputados, estaremos a evitar a 

contrainforma«;ao, o ruido, a divisao entre limianos, o secretismo sobre urn assunto de 



MOVII\t1ENTO 51 

tamanha importilncia para o nosso Concelho. Estaremos ainda a contribuir para que 

de forma decisiva os interesses das populac;6es limianas sejam salvaguardados quer 

atraves de uma posi~o que impet;a a implementa<;ao do projeto da linha de Muito Alta 

Tensao, intento em que alguns limianos parecem ja nao acreditar, quer 

salvaguardando diligentemente os interesses das popula~Oes que possam ser 

abrangidas pelos efeitos deste projeto. 

Diz o nosso povo, de forma muito sabia, que mais vale tarde do que nunca, por isso 

senhoras e senhores deputados se e certo que vamos agir tarde, tambem e certo que 

com a vota~o desta proposta do Movimento 51 evitaremos a fatalidade de jamais 

podermos intervir. E isso, estamos certos, o povo limiano nao podeni compreender! 

Dr Alfpio Barbosa 

Grupo Municipal do Movlmento 51 

26 de abrll de 2014 
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