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----- Aos vinte e urn dias do mes de dezembro do ano de dois mil e treze, nos termos da 
alinea b) do n. 0 1, do art. 0 30°, da Lei n. 0 75/2013 , de 12 de Setembro, reuniu pelas nove 
horas, em sessao ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio 
Municipal, presidida pelo Senhor Prof. Doutor Salvato Vila Verde Pires Trigo, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------
----- A) Aprecia.;ao e vota.;ao das Atas da sessao anterior (Doc. I); ______ _ 
-----B) Leitura do expediente e informa.;oes da mesa. ___________ _ 
----- C) Outros assuntos de interesse Municipal. _____________ _ 
----- 2. Periodo da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia.;ao da informa.;ao do Sr. Presidente da Camara bern como da 
situa.;ao financeira do Municipio (Doc. II). _______________ _ 
----- B) Aprecia9ao e vota9ao do Regimento da Assembleia Municipal de Ponte de 

Lima (Doc. III);-----------------=------- ---=
_____ C) Discussao e votar;ao do "Plano de Atividades e Or.;amento para o ano de 
2014" (Doc. IV); ____________ __________ _ 
------D) Discussao e votar;ao do "Mapa de Pessoal para o anode 2014" (Doc. V); _ 
----- E) Discussao e votar;ao da "Autoriza.;ao Previa no ambito da Lei dos 
Compromissos para o ano de 2014" (Doc. VI); _____________ _ 
------ F) Para conhecimento "lnforma.;ao da qual constam os compromissos 
plurianuais assumidos, ao abrigo da autoriza.;ao previa generica aprovada pela 
Assembleia Municipal a 22 de Dezembro de 2012" (Doc. VII); _______ _ 
----- G) Discussao e vota9ao da "Proposta de Declara.;ao de Interesse Municipal" 
(Doc. VIII; __________________ _ _____ _ 
------ H) Discussao e votar;ao da "Proposta de Constitui.;ao do Conselho Municipal 
de Educa.;ao" (Doc. IX); _ ____________________ _ 
------ I) Discussao e vota9ao da proposta de "Regulamento do Conselho Municipal de 
Educa.;ao" (Doc. X); ___ ___________________ _ 
------ J) Fixa.;ao do valor do seguro de acidentes pessoais dos membros da 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto no art. 0 17° da Lei n. 0 29/87, de 30 de 
Junho, republicada pela Lei n.0 52-A/2005, de 10 de Outubro. ----------
------ K) Elei9ao do Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia; ___ _ 
------ L) Elei9ao de quatros elementos da Assembleia Municipal para a Comissao 
Alargada da Comissao de Protec.;ao de Crian.;as e Jovens em Perigo, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alinea L) do art.0 17° da Lei n. 0 147/99, de 1 de Setembro, 
com as alterar;oes introduzidas pela Lei n.0 31/2003, de 22 de Agosto, Lei de Protecr;ao 
de Crian9as e Jovens em Perigo; --------------------
------ M) Elei.;ao do representante da Assembleia Municipal para o Conselho 
Consultivo da Area Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, de 
acordo com o disposto na alinea b) do n. o 1 do art. 0 9° do Decreto-Regulamentar n. 0 

19/2000, de 11 de Dezembro; _________________ _ _ 
----- N) Eleir;ao de urn autarca, Presidente de Junta, para o Conselho Cinegetico e de 
Conserva.;ao da Fauna do Concelho de Ponte de Lima, nos termos do disposto na 
alinea e) do n.0 2 do art.0 157° do Decreto-Lei n.0 2/2011 , de 6 de Janeiro, Lei de Bases 
Gerais da Car;a; __________________________ _ 
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------ 0) Eleic;ao de urn Presidente de Junta de Freguesia para a Comissao 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incendios, nos termos do disposto na alinea 
b) do n_o 1 do art_0 3°-D do Decreta-Lei n. 0 124/2006, de 28 de Junho, com as alterac;oes 
introduzidas pelo Decreta-Lei n.0 15/2009, de 14 de Janeiro, pelo Decreta-Lei n. 0 

17/2009, de 14 de Janeiro e pelo Decreta-Lei n.0 114/2011 , de 30 de Novembro. __ _ 
----- Estiveram ausentes e justificaram a falta os Presidentes das Juntas de Freguesia de 
Cabac;os e Fojo Lobal; Vitorino das Donas e Labruja, fazendo-se representar 
respectivamente pelos secretarios Joao Sagres, Antonio Pedro Alves e Sergio Barros._ 
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as intervenc;oes 
feitas durante a sessao da Assembleia Municipal.----------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao e vota~ao das Atas da sessao anterior (Doc. I), aprovadas por 
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 1 de Outubro e 20 de Dezembro de 2013. A 
Mesa da Assembleia apresentou urn Voto de Pesar, de Homenagem e de Glorificac;ao ao 
Presidente Nelson Mandela. Este voto foi aprovado por unanimidade. 0 Presidente da 
Mesa informou que foram apresentadas tres propostas pelo Grupo Movimento 51 que 
nao foram incluidas na ordem do dia, porque a Mesa entendeu nao cumprirem com as 
disposic;oes legais. Registaram-se as intervenc;oes dos membros eleitos Alipio Barbosa, 
Alipio Matos, Antonio Carlos Matos e Abel Lopes. Usou da palavra novamente o 
membra eleito Alipio Barbosa para informar que nao pretendia usar do direito de 
recurso para o plenario da decisao da Mesa. Foram ainda apresentadas a Mesa tres 
propostas do Grupo Municipal da CDU: Moc;ao em Defesa dos Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo (Doc. 1 ); Voto de Apoio ao - protesto da Camara contra a 
Privatizac;ao da EGF/Resulima (Doc. 2); Moc;ao - A Imposic;ao das 40 horas e 
retrocesso civilizacional (Doc. 3). Registaram-se as intervenc;oes dos membros eleitos 
Sandra Fernandes, Armando Sousa e Abel Lopes. Em relac;ao a primeira proposta, a 
mesma nao foi aprovada, tendo obtido onze votos a favor, trinta e dois votos contra e 
uma abstenc;ao; a segunda proposta foi aprovada por maioria com uma abstenc;ao; a · 
terceira proposta nao foi aprovada, tendo obtido cinco votos a favor, trinta e dois votos 
contra e sete abstenc;oes. Foi ainda apresentado a Mesa, pelo membra eleito Nuno de 
Matos, urn V oto de Louvor e Reconhecimento ao Senhor Padre Manuel Barbosa 
Miranda (Doc. 4). Este voto foi aprovado por maioria com uma abstenc;ao. ---------------
----- C) Outros assuntos de interesse municipal. Registaram-se varias intervenc;oes 
das eleitas Clara Rocha (Doc. 5), e Sandra Fernandes (Doc. 6), dos membros eleitos 
Jose Magalhaes (Doc. 7), Nuno de Matos, do membra do publico, Mario Monteiro, e 
dos membros eleitos Antonio Carlos Matos, Alipio Matos e da eleita Rosa Santos, a que 
o Presidente da Camara respondeu. Foi proposto pelo membra eleito Jose Magalhaes 
urn Voto de Congratulac;oes ao Agrupamento Escolar de Freixo. Este Voto foi aprovado 
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------
----- Usou tambem da palavra o Presidente da Mesa da Assembleia para referir que 
Maria de Fatima Costa Melo, de origem limiana, defendeu na Universidade de 
Sorbonne, Paris, a sua tese de doutoramento que versou sabre Antonio Feijo, 
sublinhando para servir de exemplo a valorizac;ao do estudo, o facto da doutorada ter 
setenta e sete anos de idade. -----------------------------------------------------------------------
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----- Usou da palavra o Senhor Presidente da Camara para prestar os esclarecimentos 
tidos por necessarios. ------------------------------------------------------------------------------
----- 2. Periodo da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao da informa~ao do Sr. Presidente da Camara bern como da 
situa~ao financeira do Municipio. -------------------------------------------------------------
------ Registaram-se as intervenc;oes dos membros eleitos Alipio Matos (Doc. 8) e 
Sandra Fernandes (Doc. 9), a que o Presidente da Camara respondeu. ---------------------
----- B) Apreciac;ao e votac;ao do Regimento da Assembleia Municipal de Ponte de 
Lima. A Mesa da Assembleia informou que continuava em vigor o atual regimento e 
que atraves dos servic;os juridicos da Camara Municipal ira ser feita uma adequac;ao do 
regimento a nova legislac;ao em vigor, proposta que sera remetida a todos os membros 
para ser objeto de apreciac;ao e recolha das respetivas sugestoes. Posteriormente sera 
marcada uma reuniao preparatoria com os lideres dos respetivos partidos ou 
movimentos com assento na Assembleia Municipal, para elaborac;ao do documento final 
que sera submetido a discussao e aprovac;ao da proxima sessao ordinaria de Fevereiro. -
----- Registaram-se as intervenc;oes dos membros eleitos Antonio Carlos Matos e Alipio 
Matos. F oi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------
----- C) Discussao e votac;ao do "Plano de Atividades e Or~amento para o ano de 
2014". 0 Presidente da Camara usou da palavra para apresentar o assunto. ---------------
----- Registaram-se as intervenc;oes dos membros eleitos Antonio Carlos Matos (Doc. 
10), Alipio Matos (Doc. 11), Sandra Fernandes (Doc.12), Pedro Lima, Joaquim Rosas, 
Abel Lopes (Doc.13) e Alipio Barbosa, a que o Sr. Presidente da Camara respondeu. 
Forem pedidos esclarecimentos adicionais pelo membro eleito Antonio Carlos Matos, a 
que o senhor Presidente da Camara respondeu. ------------------------------------------------
----- Votac;ao da alinea c), do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, "Plano de Atividades e 
Or~amento para o anode 2014". Submetida a votac;ao foi aprovado por maioria, com 
cinquenta e dois votos a favor, dezoito votos contra e uma abstenc;ao. ---------------------
------D) Discussao e votac;ao do "Mapa de Pessoal para o ano de 2014".----------------
------ Registou-se a intervenc;ao do membro eleito Joaquim Alpoim (Doc. 14). ------------
----- Votac;ao da alinea d), do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, "Mapa de Pessoal para 
o anode 2014." Submetida a votac;ao foi aprovado por maioria com trinta e urn votos a 
favor e doze abstenc;oes. ---------------------------------------------------------------------------
----- E) Discussao e votac;ao da "Autoriza~ao Previa no ambito da Lei dos 
Com promissos para o a no de 20 14". ----------------------------------------------------------
----- Nao se registaram inscric;oes para discussao deste ponto.--------------------------------
----- Votac;ao da alinea e), do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, "Autoriza~ao Previa no 
ambito da Lei dos Compromissos para o ano de 2014". Submetido este ponto a 
votac;ao, foi aprovado por maioria com cinquenta votos a favor e cinco abstenc;oes. -----
----- F) Para conhecimento "Informa~ao da qual constam os compromissos 
plurianuais assumidos, ao abrigo da autoriza~ao previa generica aprovada pela 
Assembleia Municipal a 22 de Dezembro de 2012". Nao se registaram intervenc;oes.
----- G) Discussao e votac;ao da "Proposta de Declara~ao de Interesse Municipal". --
----- Registou-se a intervenc;ao do membro eleito Joaquim Alpoim (Doc. 15). -------------
----- Votac;ao da alinea g), do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
Declara~ao de Interesse Municipal". Submetido este ponto a votac;ao, foi aprovado 
por maioria com cinquenta e quatro votos a favor e cinco votos contra. --------------------
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----- 0 Presidente da Assembleia informou que discussao das alineas h) e i) seria feita 
conjuntamente, na medida em que tratam da mesma situa<;ao. ------------------------------
------ H) Discussao e vota<;ao da "Proposta de Constitui~ao do Conselho Municipal 
de Educa~ao". ---------------------------------------------------------------------------------------
------ Inscreveu-se para intervir neste ponto a eleita Natalia Rodrigues (Doc. 16). --------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos necessaries. -------------
----- Vota<;ao da alinea h), do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
Constitui~ao do Conselho Municipal de Educa~ao". Submetido este ponto a vota<;ao, 
foi aprovado por maioria com cinquenta e seis votos a favor e oito absten<;oes.-----------
----- I) Discussao e vota<;ao da proposta de "Regulamento do Conselho Municipal de 
Ed u ca~ao". -------------------------------------------------------------------------------------------
----- Nao se registaram inscri<;oes. -----------------------------------------------------------------
----- Vota<;ao da alinea i), do ponto 2 da Ordem de trabalhos "Regulamento do 
Conselho Municipal de Educa~ao". Submetido este ponto a vota<;ao, foi aprovado por 
maioria com cinquenta e quatro votos a favor e oito absten<;oes. ----------------------------
------ Alinea J) do ponto 2 da Ordem de Trabalhos "Fixa~ao do valor do seguro de 
acidentes pessoais dos membros da Assembleia Municipal", nos termos do disposto 
no art. 0 17° da Lei n.0 29/87, de 30 de Junho, republicada pela Lei n.0 52-A/2005, de 10 
de Outubro. 0 Senhor Presidente da Assembleia propos aos presentes que este ponto 
fosse adiado para a proxima sessao da Assembleia. Os presentes aprovaram, por 
unanimidade, adiar o assunto para a proxima sessao. -----------------------------------------
------ Alinea K) do ponto 2 da Ordem de Trabalhos "Elei~ao do Representante dos 
Presidentes de Junta de Freguesia", foi apresentada uma proposta subscrita pelos 
Presidentes de Junta de Freguesia (Doc. 17), tendo sido eleito para representante o 
Presidente da Junta de Freguesia da Facha e para suplente o Presidente da Junta de 
F re guesia da F ei to sa. ------------------------------------------------------------------------------
----- Alinea L) do ponto 2 da Ordem de Trabalhos "Elei~ao de quatros elementos da 
Assembleia Municipal para a Comissao Alargada da Comissao de Protec~ao de 
Crian~as e Jovens em Perigo", nos termos e para os efeitos do disposto na alinea L) do 
art. 0 17° da Lei n.0 147/99, de 1 de Setembro, com as altera<;oes introduzidas pela Lei n. 0 

3112003, de 22 de Agosto, Lei de Protec<;ao de Crian<;as e Jovens em Perigo, foram 
submetidas a vota<;ao duas listas, uma do Grupo Municipal CDS-PP em coliga<;ao com 
o Grupo Municipal PPD/PSD (Doc. 19), identificada por Lista A, que obteve cinquenta 
e cinco votos, outra do Grupo Municipal Movimento 51 (Doc. 18), identificada por 
Lista B, que obteve sete votos, e apuraram-se ainda cinco votos brancos. Foram assim 
eleitos os membros designados pela Lista A, Filomena Maria Quintela Leite, Rosa 
Maria Barros dos Santos, Maria de Fatima Nogueira Lima e Clara Alexandra Magalhaes 
Rocha. A eleita Sandra Fernandes recusou-se a participar na vota<;ao. --------------------
------ Alinea M) do ponto 2 da Ordem de Trabalhos "Elei~ao do representante da 
Assembleia Municipal para o Conselho Consultivo da Area Protegida das Lagoas 
de Bertiandos e S. Pedro de Arcos", de acordo como disposto na alinea b) do n.0 1 do 
art. 0 9° do Decreto-Regulamentar n.0 19/2000, de 11 de Dezembro, foram submetidas a 
vota<;ao duas listas, uma do Grupo Municipal CDS-PP (Doc. 20), identificada como 
Lista B, e outra do Grupo Municipal PPD/PSD (Doc. 21 ), identificada como Lista A. --
----- Foi eleito Manuel Matos Lima, indicado pela Lista B, com trinta e seis votos a 
favor, cinco votos brancos e cinco votos nulos. -------------------------------------------------
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----- Alinea N) do ponto 2 da Ordern de Trabalhos "Elei.;ao de urn autarca, Presidente 
de Junta, para o Conselho Cinegetico e de Conserva.;ao da Fauna do Concelho de 
Ponte de Lima", nos terrnos do disposto na alinea e) do n. 0 2 do art.0 157° do Decreto
Lei n.0 2/2011, de 6 de Janeiro, Lei de Bases Gerais da Ca<;a, foi subrnetida urna unica 
lista, conhecida por Lista C (Doc. 23), tendo sido eleita Irene Trigueiro Louren<;o, corn 
dezasseis votos a favor, tres votos brancos e quinze votos nulos. ---------------------------
------ Alinea 0) do ponto 2 da Ordern de Trabalhos "Elei.;ao de urn Presidente de 
Junta de Freguesia para a Comissao Municipal de Defesa da Floresta contra 
Ind~ndios", nos termos do disposto na alinea b) do n. 0 1 do art. 0 3°-D do Decreto-Lei n.0 

124/2006, de 28 de Junho, corn as altera<;oes introduzidas pelo Decreto-Lei n.0 15/2009, 
de 14 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n. 0 17/2009, de 14 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n. 0 

114/2011, de 30 de Novernbro, foi subrnetida a vota<;ao urna linica lista conhecida por 
Lista D (Doc. 22), tendo sido eleito Manuel Carlos Pereira Amorim corn dezasseis votos 
a favor, quatro votos brancos e catorze votos nulos. ------------------------------------------
----- Nao havendo rnais assuntos a tratar, o Presidente da Assernbleia deu por encerrada 
a sessao, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada sera assinada 
pela Mesa desta Assernbleia Municipal. ---------------------------------------------------------

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

A 1.a Secretaria ------------------------------------------------------

0 2. 0 Secretario ------------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica registado ern suporte digital. 
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Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

Em conformidade com o Regimento (ainda em vigor) desta Assembleia Municipal, 

apresentamos a mesa da assembleia municipal para leitura e vota~ao no periodo de antes da 

ordem do dia um "voto de apoio", de acordo com o Artigo 28!? (PERIODO DE «ANTES DA 

ORDEM DO DIA» alineas g), h). 

- VOTO DE APOIO AO PROTESTO DO MUNICIPIO CONTRA A PRIVATIZA<;AO DA 

EGF/Resulima 

. _ \) 0 Eleito da CDU r 
~cw!._ I · ~~~o.uc/1,. 
· Sandra Margat.O.rnandes 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de Zl de Dezembro de Z013 

VOTO DE APOIO 

AO PROTESTO DO MUNICIPIO CONTRA A PRIVATIZA<;AO DA EGF/Resulima 

A Camara Municipal na reuniao do seu executivo de 2 de Dezembro de 2013 deliberou por 

unanimidade, apresentar um voto de protesto contra a privatiza<;ao da EGF/Resulima. 

A preserva<;ao da EGF - Empresa Geral do Fomento na esfera da gestao publica e 

determinante para a qualidade ambiental, coesao social e economica do territorio, a saude 

publica e a qualidade de vida das popula<;6es. 

A recolha, tratamento e valoriza<;ao de residuos devem manter-se sob gestao publica, a 

entrega deste sector a iniciativa privada tera consequencias desastrosas para OS trabalhadores, 

que poderao ver o seu posto de t rabalho em risco, para as popula<;6es, para o Concelho e para 

o Pais. 

A pretensa privatiza<;ao da EGF a exemplo de outras fe itas pelo Governo esta a ser preparada 

sem transparencia, como objectivo de retirar aos municfpios parceiros poder de interven<;ao, 

criando Sit ua<;oes de facto que afastam OS municfpios do poder decisorio, do qual de vem ser 

parte integrante, por direito e natureza. 

A privatiza<;ao da EGF traduzir-se-a num recuo significativo nos niveis alcan<;ados na presta<;ao 

destes servi<;os as popula<;6es, a que acrescera seguramente o aumento do pre<;o cobrado pela 

presta<;ao de servi<;o, para alem do evidente impacto negativo na actividade economica local. 

A privatiza<;ao da EGF nao tem qualquer justifica<;ao, pois esta e uma empresa detentora de 

um valioso patrim6nio publico e uma importante fonte de receitas, cuja aliena<;ao, significaria 

a. perda de receitas para o era rio publico e, sobretudo, a perda de cont rolo de mais um secto r 

essencial a favor dos grupos econ omicos e das grandes multinacionais, que assim substituiriam 

o Estado na gestao das empresas multimunicipais, colocando na sua dependencia as quase 

duas centenas de autarquias que neles part icipam a revelia da vontade dos 6rgaos locais e das 

respectivas popula<;oes que os elegeram. 

Assim a Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em Zl de Dezembro de Z013 

delibera: 

1. Apoiar o voto de protesto decidido pelo Municipio contra a privatiza<;ao da 

EGF/RESULIMA; 

Z. Que seja enviada de imediato esta delibera<;ao, pelos servi<;os da Assembleia 

Municipal para: 

1. Presidencia da RepubHca 
2. Presidente da Assembleia da Repub lica 

----------3.-. - Grupos Parlamentares na Assembleia da Republica 

4. M inist ra da Agricult ura, do M ar, do Ambiente e do Ordenamento do Territorio 



5. Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 
6. STAL- Direo;ao Regional de Viana do Castelo 



Assembleia Municipal de Ponte de lima 

Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

Em conformidade com o Regimento (ainda em vigor) desta Assembleia Municipal, 

apresentamos a mesa da assembleia municipal para leitura e vota<;ao no perlodo antes da 

ordem do dia a mo<;ao enunciada, de acordo com o Artigo 28!1 (PERIODO DE «ANTES DA 

ORDEM DO DIA» allneas g), h). 

- IMPOSI(AO DAS 40 HORAS E RETROCESSO CIVILIZACIONAL 

0 Eleito da CDU 

cwcl·' Dru~ &f;e.v._.._A 
ndra Margar~~ Fe~nandes 
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MOcAO 

IMPOSI(AO DAS 40 HORAS E RETROCESSO CIVILJZACIONAL 

«No dio 29 de ogosto, foi publicodo a Lei n9 68/2013, que veio olorgor o periodo normal de 

trabolho em fum;oes pub/icos no Estodo e nos Autorquios Locais para 8 horas par dio e 40 par 

semono. 

Com o conge/omenta de so/arias, subsidios de jerios e progressoes nos carreiros, o oumento do 

cargo fiscal, a lei do mobilidode e a imposi~oo de reduzir, quer o numero de trobolhodores/os, 

quer a estruturo dirigente dos Autorquios, /imitondo a copocidode de oc~oo e outonomio do 

Poder Local, estoo em causa direitos fundomentois dos/dos trabolhodores/os, mas est6, 

tombem, em causa a presto~oo do servi~o publico com quolidode. 

0 oumento do hor6rio de trabolho oprovodo pelo governo representa, antes de mois, um 

enorme retrocesso social, contrariondo a tendencio de redu~oo do periodo normal de trobolho 

no zona euro e, oindo, o princfpio do redu~ao progressivo do duro~oo do trabolho, fixodo em 

normos intern_ociono_is, incluindoo Carta Social El!ropeio. 

Consubstoncio, oindo, a redu~oo efectivo do solaria, dodo que noo e ocomponhodo do 

correspondente e devido ocrescimo remunerat6rio, ogravondo a diminui~ao sistematico do 

solaria dos/ dos trabolhodores/os - o oumento do cargo hor6rio consubstoncio umo redu~ao 

remunerat6rio correspondente a cerca de 14% do vencimento de coda trobolhodor/o. 

Esto imposi~oo e justificodo par umo suposto convergencio entre sectores publico e privodo. 

Contudo, no privodo, OS 40 horas semonois sao um limite maximo que nao pode ser 

ultropossodo e, otraves do presente lei, o governo determind que no Administro~ao Publico 

este sejo o limite minima obrigot6rio. 

A Assembleio Municipal de Ponte de Lima est6 frontolmente contra esto legisla~ao que 

constitui um otentodo oos direitos dos/dos trabolhodores/os, reduz os seus rendimentos e 

ofecto grovemente a conci/io~ao do suo vida profissionol, familiar e pessool. Troto-se de umo 

ogressao oos/os trobolhodores/os do Fun~ao Publico que nao se traduzir6 em quo/quer 

beneficia para a quolidode do servi~o prestodo, nem contribui para o oumento do 

· produtividode, conforme o demonstrom v6rios estudos ocademicos. 

Assim, reunida em sessiio publica, em 21 de Dezembro de 2013, a Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima delibera: 

1. Condenor a politico de continuo desvo/orizo~ao dos/dos trobo/hodores/os pub/icos, 
rejeitondo mois umo medido de degrado~ao dos suos condi~oes de trabolho, com · a 
concretizo~ao do olorgomento dos 3Ypdro as 40 horos semonois de trobolho efectivo; 

2. Monifestor os/oos trabolhodoros/es do Camara Municipal e dos Juntos de Freguesio do ------
Conce/ho-de Ponte ae Dmo, solidariedode e opoio a suo /uta, sublinhondo o reconhecimento do 
suo oc~ao, fundamental no quolidode do servi~o publico prestodo as popu/o~oes» . 



3. Os servi~os de secretariado da Assembleia Municipal, enviarem de imediato esta Mo~ao a: 

Presidencia da Republica 

Presidente da Assembleia da Republica 

Grupos Parlamentares na Assembleia da Republica 

Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 

STAL- Direc~ao Regional de Viana do Castelo 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

Em conformidade com o Regimento (ainda em vigor) desta Assembleia Municipal, 

apresentamos a mesa da assembleia municipal para leitura e votac;:ao no perfodo antes da 

ordem do dia a moc;:ao enunciada, de acordo com o Artigo 282 (PERIODO DE «ANTES DA 

ORDEM DO DIA» alfneas g), h). 

-Em defesa do ENVC- Estaleiros Navais de Viana do Castelo 

Como empresa publica estrategica para a Regiao 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

MO<;AO 

Em defesa do ENVC- Estaleiros Navais de Viana do Castelo 

Como empresa publica estrategica para a Regiao 

Considerando que a capacidade empregadora dos Estaleiros Navais extravasa efectivamente o 
limite do Concelho de Viana do Castelo, tendo sido neste aspecto uma das actividades vitais 

que maior riqueza gerou na Regiao . 

Considerando que dos 609 trabalhadores desta empresa, alguns sao residentes em Ponte de 

Lima manifestamos preocupa<;:ao e grande inquieta<;:ao pela estabilidade econ6mica e 

empregadora de todo o territ6rio afectado . 

Considerando que a decisao de entregar a Martifer os terrenos dos ENVC e um desumano 
ataque a todos os trabalhadores, dos quais dependem centenas de famflias, mas tambem um 

impiedoso ataque a Regiao do Alto-Minho, onde esta empresa e um pilar do desenvolvimento. 

Considerando que os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, dando trabalho directo a 609 

trabalhadores, sao o garante de milhares de outros empregos no distrito e na regiao. 
. . ~ . .. -

Considerando que as inten<;:oes do Governo de liquidar a ultima empresa de constru<;:ao naval 
com capacidade de projecto do Pals e um brutal ataque a produ<;:ao nacional, representando 

um passo mais para a destrui<;:ao do aparelho produtivo nacional e da economia da Regiao. 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida a 21 de Dezembro de 2013 delibera: 

1- Manifestar profunda solidariedade para com os trabalhadores, neste momenta de grandes 
dificuldades. 

2 - Manifestar a sua opos1<;:ao a qualquer proposta de liquida<;:ao dos Estaleiros Navais de 

Viana do Castelo como empresa publicae de refen2ncia da Constru<;:ao Naval da Regiao . 

3- Manifestar o seu repudio pelo processo de intensao de encerramento dos Estaleiros Navais. 

4- Solicitar a suspensao imediata do processo de subconcessao. 

5- Apelar a mais do que nunca necessaria luta para defender a empresa enquanto empresa 

publica, os postos de trabalho, os direitos conquistados e a capacidade produtiva do Pais . 

6-Os servi<;:os de secretariado da Assembleia Municipal, enviarem de imediato esta Mo<;:ao a: 

Presidencia da Republica 
Presidente da Assembleia da Republica 
Presidente da Comissao de Defesa Nacional 
Grupos Parlamentares na Assembleia da Republica 

Ministro da Defesa Nacional 

Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 



PRO POSTA 

Considerando que o reverendo padre Manuel Barbosa Miranda serviu ao Iongo de meio seculo as 
populac;oes do concelho de Ponte de Lima, com destaque para os 48 anos a desempenhar as 
func;oes de paroco de Santa Marinha de Arcozelo; 

Considerando que sempre desempenhou com grande zelo e espirito de sacrificio as suas func;oes, 
promovendo, de forma discreta, sem pedir nada em troca, a caridade crista, ou como agora se 
encontra em voga, a solidariedade, privando-se do merecido conforto e descanso para servir os 
outros; 

Considerando que marcou, de forma exemplar, a vida de varias gerac;oes de limianos, quer nas 
par6quias onde desempenhou func;oes, quer como docente na Escola Secundaria de Ponte de 
Lima. 

Considerando que por motivos de saude, o reverendo Padre Manuel Barbosa Miranda deixou de 
exercer func;oes no nosso concelho, proponho que a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 
reunida no dia de hoje, 21 de Dezembro de 2013, aprove: 

a) Urn voto de reconhecimento e de louvor ao senhor padre Manuel Barbosa 
Miranda. 

Ponte de Lima, 21 de Dezembro de 2013 

0 Membro Eleito da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 

Nuno de Matos 



POC\"TE DE Lll.t-\ 
Um partido ao seu lado Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

INTERVEN<;AO NA ASSEMBLE lA MUNICIPAL 

21 de Dezembro de 2013 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal; 

Exmos. Senhores Secretarios; 

Exmo. Senhor Presidente da C3mara Municipal; 

Dignfssimos Vereadores; 

Caras Membros Eleitos; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores: 

Como e do conhecimento publico, a freguesia de Vitorino das Donas encontra-se num 

impasse administrative, ap6s as eleic;oes do passado dia 29 de Setembro, das quais a 

lista "Nossa Terra" saiu vencedora, sem, no entanto, ter obtido maioria absoluta. 

Ap6s duas Assembleias de Freguesia de validade e desenvolvimentos bastante 

questionaveis, a lista "Nossa Terra", deu par eleitos os vogais da junta, com a vota<;:ao 

de apenas tres membros da Assembleia, ou seja, sem os votos da maioria, por se opor a 
forma de votac;ao, que s6 contemplava a aceitac;ao da lista ou a abstenc;ao, 

procedimento este baseado num parecer transmitido por um email safdo dos servic;os 

do Municipio e, na primeira Assembleia, presencialmente par um funcionaria do 

Municipio. A Mesa da Assembleia espera ate hoje para ser eleita . Neste momenta, a 

situac;ao encontra-se entregue a instancias legais competentes. 

0 mesmo impasse se deu na Uniao de Freguesia de Cepoes e Barrio, mas af, o Sr. 

Presidente eleito colocou os interesses das freguesias acima de interesses pessoais, · 

procurou um entendimento e alcanc;ou-o . Tal nao foi possfvel em Vitorino das Donas. 

0 sucedido em nada tem contribufdo para a estabilidade e governabilidade da 

freguesia, nem para tranquilizar e dignificar os intervenientes. Comentarios foram 

feitos, acusac;oes proferidas, suspeitas levantadas, a comunidade prejudicada. 

Clara Alexandra Magalhaes do Rocha 1 

)'"' (. 



PO. ;n: DE LI~H
Um partido ao seu Ia do Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Os eleitos da lista do PSD em Vitorino das Donas mantiveram-se sempre disponfveis 

para dialogar, o que nunca foi aceite pela lista mais votada, mas nao puderam ficar de 

brac;os cruzados perante uma situac;ao, no mfnimo caricata. 

Face ao exposto, os membros eleitos pelo PSD nesta Assembleia gostariam de conhecer 

a posic;ao do Sr. Presidente da camara face a situac;ao, bem como os esforc;os que tem 

desenvolvido na procura de uma soluc;ao. 

Solicitamos a sua intervenc;ao pronta, ape lando ao dialogo entre as tres candidaturas (o 

que so sera possfvel mediante abertura dos eleitos do "Nossa Terra" ) e a uma soluc;ao 

de consenso e bom senso, que tranquilize e dignifique todos os envolvidos, mas acima 

de tudo que beneficie a freguesia e os seus habitantes, em prol da verdade eleitoral e 

da prevalencia democratica. 

0 Membro eleito pelo PSD 

QQcuo. Lh)(aMCLlu t\~~a Rlli.~ c\u \laik~ 
(Clara Alexandra Magalhaes da Rocha) 

Clara Alexandra Magalhaes do Rocha 2 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

Periodo de Antes da Ordem do dia: 

C) Outros assuntos deinteresse Municipal 

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

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

Sobre o ataque aos baldios 

0 uivo dos lobos volta a ressoar nas nossas terras, pelas maos do governo PSD/CDS-PP com a 

proposta de uma nova lei, que poe em causa a propriedade e a gestao pelos compartes dos 

baldios. 

E uma proposta que atenta contra os baldios, bens comunitarios consagrados na Constitui<;:ao 

da Republica Portuguesa, que pretende descaracterizar a natureza do direito das comunidades 

de compartes sobre os baldios . Querem rouba-los aos povos. 

Pretende-se desferir um ataque mortal a propriedade e gestao dos baldios ao alterar o 

conceito de com parte~ passando a ser com·p-arte todo o cidadao eleitor inscritci.na Freguesia, o 

que passa a ser comparte quem de facto nao pertence a comunidade local-aldeia, tendo como 

objectivo liquidar as unidades dos baldios por aldeia; e com a recente fusao for<;:ada de 

freguesias, entregar os baldios a juntas que nunca tiveram baldio, nem sabem o que isso e! 

E pasme-se! Para cumulo querem eliminar os actuais obstaculos legais que impedem a 

passagem deste patrim6nio, para bens de interesse privado, ao propor o baldio como bem 

patrimonial aut6nomo, inscrito na matriz predial, pagando IMI e IRC, susceptive! de 

arrendamento florestal e inscri<;:ao na bolsa de terras, passfvel de penhora, venda e execu<;:ao 

judicial, sujeito ao neg6cio jurfdico como qualquer bem privado. Pela primeira vez, os baldios 

podem passar a ser penhorados, vendidos e executados judicialmente. Com estas altera<;:i3es 

ilegais, o Governo manda as malvas a Constitui<;:ao da Republica . 

0 objectivo da proposta e velho- levar a agua ao moinho da industria das celuloses e dos 

ag'lomerados de madeira e a outros interesses econ6micos, facilitando-lhes o acesso a 

extensas areas de terras florestais. Para isso entrega-se a gestao plena dos baldios as 

autarquias (municfpios e suas associa<;:i3es- comunidades intermunicipais) e cria-se a figura do 

arrendamento florestal dos baldios. 

Consideramos preo<;upantes os perigos que pairam sobre os Baldios, o governo PSD/CDS 

prepara a sua privatiza<;:ao encapotada, que poe em causa a propriedade e a gestao pelos 

compartes. Os Baldios sao propriedade comunitaria, ou seja, nao sao de ninguem e sao de 

toda a comunidade local. Nem sao propriedade publica , porque nao sao do Estado, nem sao 

prcipriedade privada. Os Baldios sao dos povos, sao admiriistrados pelos povos e assim deve 

continuar a ser. 



Deixamos aqui este alerta e sugerimos aos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia que se 

empenhem, conjuntamente com as suas populac;:oes Ia nas "25 freguesias das 51 anteriores" 

do conce l,ho aonde existem baldios, na defesa e preservac;:ao destes bens comunitarios que 

sempre pertenceram aos povos serranos. 

A terminar relembramos a advertencia de Aquilino Ribeiro 11A serra foi dos serranos desde que 

o mundo e mundol herdada de pais para filhos. Quem vier para no-la tirarl connosco se h6-de 

haverr. 



Exm0 Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Exm0 s Senhores Secretaries 
Exm0 Senhor Presidente da Camara Municipal 
Exm0 s Senhores Vereadores 
Exm0 s Senhores Membros desta Assembleia 
Senhores Jomalistas 
Publico presente 

Falo em meu nome pessoal. 

0 Agrupamento de Escolas de Freixo tern sido e e urn dos factores 
que contribui para o desenvolvimento da zona Sui do Concelho de Ponte de 
Lima, nomeadamente do Vale do Neiva, atraves da divulga<;ao e 
ensinamento dos mais diversos conceitos a todos os alunos que 
frequentaram e frequentam este estabelecimento de ensino, bern como 
atraves da dinamiza<;ao do comercio local. 

0 que a sociedade pratica de menos born, e por norma ventilado e 
divulgado. 0 que de born se realiza raramente e enaltecido, mas quando 
isto sucede, e usual passar-se por cima, como "gato por cima de bras as". 

As boas noticias devem ser valorizadas. 

0 Agrupamento de Escolas de Freixo tern aderido a uma serie de 
ac<;oes que muito o tern dignificado, dignificando por arrastamento a 
freguesia de Freixo eo concelho de Ponte de Lima. 

Da aderencia a inumeras ac<;oes salienta-se: 
- Reconhecimento em 2012 pela Microsoft como "Innovative 

'Pathfinder School"- Escola lnovadora, pelo seu trabalho de inova<;ao 
aliado a utiliza<;ao de tecnologias de informa<;ao e comunica<;ao 

- Premio Escolar Montepio em 2012 pelo projecto de melhoria dos 
resultados escolares, tendo sido atribuido pela Funda<;ao Montepio urn 
premio pecuniario no montante de 25.000,00€, distinguindo a qualidade do 
projecto e o empenhamento da equipa docente na sua concep<;ao e 
apresenta<;ao; 

- Galardoado em 2012 com a Bandeira Verde pelo Programa 
Internacional Eco-Escolas em reconhecimento do trabalho desenvolvido 
no ano lectivo 2010/2011 em beneficia do ambiente. 



- Foi este ano, 2013, seleccionado para urn projecto europeu 
inovador "Creative Classrooms Lab", projecto pan-europeu fundado pela 
Comissao Europeia no Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, 
envolvendo Ministerios da Educa9ao da Austria, Belgica, Republica Checa, 
Italia, Lituania, Eslovenia, Reino Unido e Portugal, num total de 45 turmas 

1 e em que todos os professores e alunos da turma do 8° A, durante dois anos 
utilizarao tablets para criar uma "Sa/a de Aula Invertida"; 

- Distin9ao em 2013 pela Funda9ao Calouste Gulbenkian no 
Concurso Educa~ao Especial 2013 pelo projecto Uma Escola IN, com 
urn premio de 5.500,00€, cuja filosofia do projecto e a promo9ao da 
informa9ao, integra9ao, inova9ao e interac9ao de todos (pais, docentes e 
alunos). 

- Pelo trabalho desenvolvido durante o ano lectivo 2012/2013 foi 
reconhecido iriternacionalmente, pela Microsoft como urn dos mais 
inovadores do mundo tendo sido seleccionado para fazer parte da rede 
mundial de 80 Escolas Mentoras entre 250 candidatas de 75 paises, o 
qual trabalhara em rede e como do apoio da Microsoft. 

Tendo em conta o referido e considerando a alinea E) do Art0 16° dos 
Regimento desta Assembleia Municipal, proponho que seja aprovado por 
esta Assembleia Municipal urn voto de congratula~ao pelos resultados 
obtidos pelo Agrupamento de Escolas de Freixo e que seja dado 

I conhecimento a DirecyaO do mencionado agrupamento. 

Ponte de LimaJ)de Dezembro de 2013 

0 Membro da Assembleia Municipal. 

~~~~&w 

I 
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Ex. mo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Senhora e Senhor Secretario da Mesa 

Senhor Presidente da Camara 

Senhoras e Senhores Vereadores 

c .9 -'I 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Senhores Munfcipes e Representantes da Comunicagao Social 

Compete a Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sess6es ordinarias, uma 

informagao escrita do Presidente da Camara . ace rca da actividade do Municipio, bem 

como da situagao financeira do mesmo. 

No ambito dessa competencia o grupo do PPD/PSD, com assento nesta Assembleia 

Municipal, reafirma aqui as posig6es assumidas no exercicio de fungoes de vereador 9d" 
Eng.0 Manuel Barros, eleito pelo PSD e cuja actuagao na Camara Municipal tem-se 

pautado com grande sentido de responsabilidade e pelo exercicio de uma oposit;ao firme 

e crftica, mas construtiva. 

Assim, nao podemos deixar de apresentar o nosso desacordo com as seguintes medidas 

aprovadas pela maioria da Camara Municipal , leia-se Presidente da Camara e Vereadores 

eleitos pelo CDS: 

1. Fixagao em mais dois vereadores a tempo inteiro, sendo um vereador a tempo 

inteiro e um vereador a meio tempo, para alem dos dois previstos na lei, por 

considerarmos que as competencias previstas para os referidos vereadores podem 

ser perfeitamente asseguradas por pessoal qualificado pertencente ao quadro do 

Municipio, situac;ao que alem de nao representar um aumento da despesa podera 

contribuir para melhorar a eficacia e eficiencia de gestao. 



ii. Concentrac;ao excessiva de pelouros no senhor vereador Gaspar Martins, referindo 

que areas importantes como o desenvolvimento empresarial e obras publicas 

deviam, no nosso entender, estar na alc;ada directa do Presidente da Camara 

Municipal. 

iii. Aquisic;ao por ajuste directo de servic;os de tipografia a uma empresa de Prado, por 

considerarmos que, tambem, devem ser consultadas as empresas sediadas em 

Ponte de Lima. 

iv. Aquisic;ao de servic;os de saneamento, por ajuste directo, por entendermos que 

deviam ser convidadas pelo menos tres empresas a apresentar propostas, 

defendendo-sa dessa forma melhor os interesses do Municipio e dando a 

oportunidade a mais empresas do sector de realizar os referidos servic;os. 

v. Ratificac;flo do despacho do Presidente da Camara Municipal de 16 de Setembro 

de 2013 de entrega de habitac;oes sociais em perfodo de campanha eleitoral, sem 

o devido conhecimento e pronuncia da Camara Municipal, criando-se um 

precedente de possfvel aproveitamento politico numa utilizac;ao lamentavel das 

carencias sociais das pessoas e das famflias a alojar. 

v1. Aumento das tarifas e prec;os da agua e saneamento para o ano de 2014, 

considerando que o aumento vai penalizar ainda mais a ja de si diffcil situac;flo 

econ6mica das pessoas, famflias, empresas e instituic;oes com mais carencias, 

salientando-se ser lamentavel que um municipio que dispoe de uma boa situac;ao 

financeira, manifeste total insensibilidade com os problemas s6cio - econ6micos 

dos limianos. 

v11. Corte de mais 5% na rubrica de transferencias para as associac;oes do concelho, 

por se tratar de uma medida penalizadora para os movimentos associativos, 

colocando em causa o trabalho de formac;ao clvica, cultural e desportiva que esta a 

ser prestado a imensos jovens limianos. 

viii. No nao cumprimento das Normas de Apoio a Actividade Editorial em vigor no 

Municipio no que diz respeito aos apoios concedidos aos autores locais e a obras 



de interesse para o concelho. 

IX. lndeferimento da mobilidade para o Municipio dos quatro trabalhadores 

actual mente a desempenhar fun96es no Posto de Turismo de Ponte de Lima, tendo 

em considera9ao o trabalho relevante e publicamente reconhecido que os mesmos 

tem vindo a realizar na projec9ao do concelho. 

Quanta a situa9ao financeira verifica-se que as disponibilidades sofreram um decrescimo 

acentuado entre 17/06/2013 e 10/12/2013, passando de 14,205 milh6es de euros para 

10,643 milh6es, diminufram 3,562 mil hoes de euros. Para uma Camara que paga a 

fornecedores e a empreiteiros num prazo curto, isto diz tudo ... Fez-se obra ... S6 um 

desabafo ... Venham mais elei96es autarquicas ... 

Ponte de Lima, 21 de Dezembro de 2013 

0 Membra da Assembleia, eleito pelo PPD/PSD, 

-1 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

Perlodo da Ordem do dia: 

A) Aprecia~ao da lnforma~ao do Presidente da Camara bem como da situa~ao financeira do 
Municipio 

ExmQ. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Pr·esidente da Camara Municipal, Srs. 

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

Na informac;:ao do Sr. Presidente da Camara Municipal e referida uma reuniao de trabalho com 

Juntas de Freguesia, naturalmente que nela foram abordados importantes aspectos para a 

gestao e funcionamento destes 6rgaos executivos. 

A abordagem desta questao da nossa parte tem como objectivo unico a necessidade efectiva 

de ser melhorada a pratica democratica em aspectos essenciais do funcionamento dos 

executivos das juntas de freguesia, que poderao merecer em futuras reunioes deste tipo 

especial atenc;:ao, para o eficaz cumprimento do Regime Jurfdico das Autarquias Locais. 

Pianos de actividades e Or~amentos das Freguesias 

0 Estatuto do Direito de Oposic;:ao -Lei n.9 24/98- de 26 de Maio, diz- "Os partidos politicos 
representados nos 6rgaos deliberativos das autarquias locais e que nao fac;am parte dos 
correspondentes 6rgaos executivos, ou que neles nao assumam pelouros, poderes delegados 
ou outras formas de responsabilidade directa e imediata pelo exercfcio de func;oes executivas, 
tern o direito de ser ouvidos sabre as propostas dos respectivos orc;amentos e pianos de 
actividade. 11 

Na construc;:ao destes documentos pelas juntas de freguesia para o ano de 2014, com a 
excepc;ao da Junta de frequesia de Arcozelo, nao foi cumprido o estabelecido na lei 

relativamente ao Estatuto da Oposic;:ao aonde a CDU- Coliga<;:ao Democratica Unitaria tem 

representatividade. Estamos assim perante uma infracc;:ao que nada dignifica o papel dos 

Senhores Presidentes de junta das freguesias em causa. 

Esta conduta e censuravel a tftulo de negligencia pois ela viola OS deveres funcionais a que 

estao obrigados aquando da sua investidura nas func;:oes de presidente de junta. Quem e 

investido no exercfcio de func;:oes publicas nao pode ignorar as leis, e os deveres que lhe 

incumbem. 

Senten~a do Tribunal de Contas 

Ainda em relac;:ao a pratica de infracc;:oes de ambito pessoal por parte de presidentes de Junt<J 

de Freguesia, nomeadamente em relac;:ao aos documentos de prestac;:ao de contas a enviar 

para o Tribunal e publicado no "Diario da Republica 2.~ serie- N.Q 219- 12 de Novembro de 

2013" a sentenc;:a de multa ao presidente da junta de freguesia de Fojo-Lobal por os 

documentos terem dado entrada no Tribunal de Contas de forma incompleta referentes ao 

ano de 2009 e "foi advertido o infractor condenado que a responsabilidade financeira e 
pessoal, nao podendo par isso serem usados dinheiros publicos no pagamento das 

condenac;oes, consubstanciando tal conduta infracc;ao de natureza financeira e criminal. II 



Prestac;:ao de Contas das Freguesias extintas 

Entramos num novo ciclo de quatro anos de gestao autarquica com outros desafios em rela~ao 

ao cumprimento das leis quanto a presta~ao de contas por parte das freguesias que foram 

extintas e tambem as derivadas da passagem para novas composi~6es dos executivos das 

juntas de freguesia. 

E reportado na Comunica~ao Social que cerca de centena e meia de freguesias nao cumpriu 

com o prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do envio das contas de liquida~ao das 

respectivas freguesias extintas (mal extintas dizemos n6s para mal das suas popula~6es). 

Pelos factos investigados jornalisticamente, e para tirar duvidas legftimas, pois nao sabemos se 

ha freguesias do Concelho nesta situa~ao de incumprimento e se foi garantido o acesso dos 

responsaveis dos 6rgaos das freguesias extintas, a informa~ao financeira e contabilfstica 

necessaria a presta~ao de contas ao Tribunal, sugerimos que OS Senhores Presidentes de Junta 

de Freguesia elaborem relat6rios, para esclarecimento dos munfcipes e desta assembleia 

municipal, em rela~ao as contas de liquida~ao das freguesias extintas e da situa~ao financeira 

que os novos presidentes de junta encontraram em todas as suas freguesias. 

Para n6s CDU- Coligac;:ao Democratica Unitaria os comportamentos agora descritos, deixam

nos apreensivos, pois revelam detalhes que contribuem tambem em grande parte para o que 

consideramos o deficite democratico do Concelho de Ponte de Lima. 

\J 0 Elerr da CDU r 
~cL V(~'rk 1-&uav.d;,. 

Sandra Margarid~Fernandes 



PARTIDO SOCIALISTA 
Praceta Fernao Magalhaes, 73 

4990-080 Ponte de Lima 
pspontedelima@gmail.com 

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

Somos hoje chamados a apreciar o "Plano de Atividades e On;amento para o 

ano de 20 14" que o Executivo Municipal submete a aprova<;ao desta Assembleia. 

Enferma este plano de vicios ja velhos e reiterados em anos anteriores. 

Aquele que mais avulta e, porventura, a insuficiente transferencia de 

verbas para as freguesias. 

Ainda que para o proximo ano se proponha urn pequeno acrescimo 

percentual de pouco mais de 2% relativamente ao que havia sido proposto para 

o ano que agora finda (de 13,53% para 15,87%), esta subida nao acompanha, de 

todo, a tendencia legislativa mais recente. 

Na verdade, o Novo Regime das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades 

Intermunicipais, plasmado na Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro ultimo, e 

~ntrada em vigor a 30 de Setembro, definiu como urn dos seus grandes 

objectivos estrategicos o refor<;o de competencias das juntas de freguesia. 

E efectivamente confere as Juntas de Freguesia urn amplo leque de novas 

fun<;oes- umas pr6prias e outras delegadas-, cuja concretiza<;ao impunha ao 

Municipio urn significativo incremento do montante das transferencias para as 

Freguesias. 

Apesar disso, esta nova op<;ao legislativa e estrategica foi completamente 

ignorada pelo Executivo 

De resto, e inexplicavel que o Municipio ignore por completo a nova 

exigencia legal de que a delega<;ao de competencias as Juntas de Freguesia se 

tenha agora que concretizar31N! atraves da celebra<;ao de contratos 
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interadministrativos, sob pena de nulidade. Como sao nulos desde ja todos os 

"protocolos" entretanto celebrados entre o Municipio de Ponte de Lima e as 

Juntas de Freguesia desde 30 de Setembro de 2013. 

Esta circunstancia bastaria, por Sl s6, para justificar o voto contrario do 

Partido Socialista a este ((Plano de Atividades e On;amento para o ano de 20 14". 

Mas este Plano apresenta ainda outras op<;6es que se nos afiguram 

err6neas ou exiguas para promover o bern estar e o desenvolvimento do nosso 

Concelho. 

Desde logo, no que respeita a taxa de IMI a definir pelo Municipio. 

Neste ambito, o Executivo, nao obstante a sua proclamada saude financeira 

e o reconhecido endividamento das familias e as dif1culdades da popula<;ao do 

Concelho em geral, desperdi<;ou a oportunidade de fixar esta taxa no minimo de 

0,30%, tal como foi proposto por alguns dos Municipios do nosso Distrito para 

2014, como Paredes de Coura, Mon<;ao, Valen<;a e Vila Nova de Cerveira. 

No que respeita a promo<;ao do desenvolvimento econ6mico e da cria<;ao de 

emprego, tambem este Plano se baseia nas receitas que repetidamente se tern 

revelado infrutiferas, como os "pre<;os relativamente baixos de venda dos 

terrenos do P6los Industrias da Gemieira e da Queijada", que continuam a nao 

ser dinamizados, e as isen<;6es de derrama e a redu<;ao do IRS. 

As verbas afectas ao Gabinete Terra Investir, bern como ao Terra Finicia (de 

apo10 as Micro e Pequenas empresas do Concelho) e ao Terra Incubadora (de 

apo10 aos Jovens Empreendedores) continuam a pecar por escassas e 

absolutamente insuficientes para os objectivos preconizados. 

Nao existe, patentemente, uma politica de promo<;ao no exterior da 

atractividade econ6mica do nosso Concelho, nem qualquer plano coerente e 

-integrado de-apoio ao nosso tecido empresarial. 
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Por outro lado, nao se vislumbra qualquer esfon;o consequente para a 

criac;ao de emprego, sobretudo entre os mais jovens, desaproveitando-se todas 

potencialidades oferecidas pelo Programa "Garantia Europeia para a 

Juventude". 

Na area do apmo social, o retrato nao e mms lisonjeiro para as propostas 

apresentadas pelo Municipio. 

Numa epoca de autentica emergencia social, impunham-se medidas mms 

efectivas e inovadoras de apoio aos mais necessitados, tais como a organizac;ao 

em todas as Freguesias de "Comissoes Sociais" que, em parceria e proximidade 

com as Instituic;oes de Solidariedade Social, pudessem promover esse auxilio, ou 

ainda o reforc;o do papel do Programa "Rede Social", dos Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social e do C.L.A.S. (Conselho Local de Acc;ao Social), para 

socorrer Idosos carenciados e familias em situac;ao de pobreza ou exclusao 

social e ate efectuar Protocolos de Cooperac;ao com as GrandesjMedias 

Superficies de Distribuic;ao para redistribuic;ao de bens essenciais a Familias 

carenciadas, com prazos de validade pr6ximos do limite, tal como de resto foi 

proposto pelo Partido Socialista. 

Em sentido inverso, verifica-se que a maior percentagem das despesas de 

capital se referem Aquisic;ao de Bens de Capital (numa proporc;ao de 70,3% do 

total das despesas de capital previstas), em que se incluem aquisic;ao de 

terrenos e construc;ao ou recuperac;ao de edificios e outras construc;oes, 

mantendo-se a muito duvidosa opc;ao de continuar a multiplicac;ao de "elefantes 

brancos" da Autarquia, de muito dificil rentabilidade ou sustentabilidade e, em 

muitos casos, concorrendo directamente com os empresarios do Concelho. 

Outras razoes se poderiam enunCiar, mas sao estas, em suma, as razoes 

pelas quais consideramos que o "Plano de Atividades e On;;amento para o ano de 
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2014" que o Executivo agora propoe corponza urn modelo errado de 

desenvolvimento para o nosso Concelho. 

Por esse motivo, os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia votarao 

contra. 

Ponte de Lima, 21 de Dezembro de 2013. 

Pelos Eleitos do Partido Socialista, 

Antonio Carlos Matos 
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Ex. mo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Senhora e Senhor Secretario da Mesa 

Senhor Presidente da Camara 

Senhoras e Senhores Vereadores 

Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Senhores Munfcipes e Representantes da Comunica<;ao Social 

Apresenta a Camara Municipal para discussao e vota<;ao o Or<;amento e Op<;6es do Plano 

para 2014. 

0 Or<;amento e Op<;6es do Plano para 2014 continuam a reflectir erradamente uma 

estrategia assente em medidas com pouca visao de futuro e direccionadas 

preferencialmente para a realiza<;ao de investimentos que nao irao assegurar o 

crescimento econ6mico do concelho em areas fundamentais para a melhoria da qualidade 

de vida da popula<;ao limiana, nomeadamente ao nlvel das suas necessidades basicas. 

Apesar de se constatar um esfor<;o tenue de procurar melhorar a aposta no sector do 

emprego, economia e servi<;os, as medidas propostas ficam muito aquem das 

necessidades do concelho e da sua popula<;ao. Continua-se apenas a repetir a mesma 

formula de sempre, cujos resultados sao nulos, de redu<;ao de 5% da taxa de IRS e de 

isen<;ao do pagamento da derrama autarquica. 

Existem varias medidas para chamar potenciais empresarios que deveriam ser 

equacionadas, algumas das quais ja apresentadas oportunamente pelo PPO/PSD. Mas 

para isso e necessaria vontade polltica. 0 Municipio devia estabelecer um objective de 

capta<;ao de empresas e de empregos, quantificando, no sentido de se garantir um 

verdadeiro empenhamento, envolvimento e responsabilidade. Entendemos que este deve 

ser o pilar fundamental do projecto politico para Ponte de Lima, porque consideramos que 



•, 

nao ha nem nunca houve nestes ultimos anos a dedicac;ao e atenc;ao que este tema 

merece. 

Consideramos que a proposta de beneffcios fiscais para o ano de 2014 fica aquem do 

esperado e do possfvel. 0 saldo financeiro apresentado pelo Municipio possui folga mais 

que suficiente para reduzir em 2014, a valores mfnimos as taxas, tarifas e prec;os. Se ha 

folga orc;amental , ela deve ser utilizada para aliviar alguns dos encargos suportados pelos 

munfcipes, num momenta particularmente diffcil para todos. A taxa de IMI, constante na 

receita do Orc;amento, para os predios urbanos deveria sera taxa minima prevista na lei, 

isto e 0,30% e nao de 0,32%, indo ao encontro da proposta apresentada pelo PPSD em 

Setembro e rejeitado pela maioria CDS. 

Pelos motivos ja expostos, consideramos um ato altamente penalizador das pessoas, das 

famflias, das empresas e instituic;6es limianas o aumento das tarifas e prec;os da agua e 

saneamento previstos para 2014. 0 aumento proposto e ja aprovado pela Camara 

Municipal vai naturalmente penalizar ainda mais a ja de si dif fcil situac;ao econ6mica das 

pessoas, famfl ias e empresas com mais carencias. 

Senhor Presidente da Camara 

Senhores Vereadores 

Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Por outro lado, ao nfvel da cooperac;ao com as Juntas de Freguesia, nomeadamente na 

transferencia de competencias, tudo continua praticamente na mesma, nao existindo 

vontade de se criarem condic;6es para que os nossos autarcas possam ter um papel de 

maior intervenc;ao na gestae das suas freguesias. Garantir que "o Municipio ira continuar 

a disponibilizar o apoio tecnico necessaria e viavel para a apresentar;ao e gestao de 

candidaturas", e manifestamente insuficiente para assegurar uma dinamica mais eficaz de 

proximidade dos eleitos com a sua populac;ao. 

Nada e dito quanto a delegac;ao automatica de competencias da Camara Municipal nas 

Juntas de Freguesias, em materias como a gestao de espac;os verdes, a limpeza das ruas 

e espac;os publicos, a gestao de feiras e mercados, a realizac;ao de pequenas reparac;6es 

nos estabelecimentos de ensino pre-escolar e do primeiro ciclo, a manutenc;ao dos 

espac;os envolventes dos referidos estabelecimentos, manutenc;ao, reparac;ao e 



·1 
substituir;ao do mobiliario urbana instalado nos espar;os publicos. 

Salienta-se que esta delegar;ao e feita par lei e automatica e tera de ser feita no prazo de 

180 dias, ap6s a instalar;ao dos 6rgaos autarquicos, para o efeito analisem-se os artigos 

n. 0 S 131° a 136° da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro. 

Senhor Presidente da Camara 

Senhores Vereadores 

Senhores Membros da Assembleia Municipal 

0 apoio social e tambem uma area de intervenr;ao que o executive devera ir mais Ionge, 

aumentando os apoios afectos aos projectos Freguesias ComTacto e Casa Amiga, bern 

como reforr;ando a articular;ao e as verbas destinadas as lnstituir;oes Particulares de 

Solidariedade Social , sejam elas a Santa Casa de Misericordia, Casa de Caridade Nossa 

Senhora da Conceir;ao, Centres Sociais e Paroquiais, Casas do Povo e outras que se 

dedicam a ajudar os cidadaos com dificuldades. 

A realidade que muitas famfl ias atravessam, justif ica mais apoio. Pese embora o bam 

desempenho de algumas instituir;oes concelhias, faz todo o sentido um Plano de 

Emergencia Social para precaver as necessidades alimentares de famflias em situar;ao de 

pobreza extrema e de um suplemento alimentar nas escolas, destinado aos alunos de 

escalaoA 

Com o pretexto de redur;ao de despesas correntes preve-se novamente um corte de 5% 

na rubrica de transferencias para as associar;oes do concelho. Esta medida e 

completamente descabida, colocando em causa o trabalho e o contribute que as 

associar;oes tern dado a sociedade limiana, nomeadamente a formar;ao d vica e cultural 

de imensos jovens. 

A nfvel do apoio aos estudantes limianos nada se vislumbra de novo, apesar do 

agravamento das dificuldades das famflias em suportar os custos com a educa<;ao dos 

seus filhos. A Camara Municipal pode e deve ir mais Ionge, principalmente no 

alargamento do numero de balsas de estudo a atribuir no ensino superior. 

No que diz respeito ao Orr;amento, continua-sa com uma polft ica de engano, ja que ao 



Iongo dos anos as vers6es originais nao correspondem em nada a sua execu<;ao. Pode

se concluir que nao passa de um mero formalismo que nao obedece a qualquer 

planeamento, ja que durante a sua execu<;ao sao efectuadas varias altera<;6es, que 

subvertem a proposta inicial , sem que haja qualquer interven<;ao desta assembleia. 

Vejamos a tftulo de exemplo o que se passou nos tres primeiros anos do mandata 

anterior. 

No ana de 2010, o total de receita prevista no or<;amento foi de 43,499 mil hoes de euros a 

execu<;ao 29,393 milh6es, diferen<;a para menos de 14,106 milh6es, o total da despesa 

prevista no or<;amento foi de 43,499 milh6es a execu<;ao de 29,483 milh6es, diferen<;a 

para menos de 14,016 milh6es. 

No ano de 201 1, o total de receita prevista no or<;amento foi de 42,500 milh6es de euros a 

execu<;ao 34,884 milh6es, diferen<;a para menos de 7,616 milhoes, o total da despesa 

prevista no or<;amento foi de 42,500 milh6es a execu<;ao de 27,782 milh6es, diferen<;a 

para menos de 14,718 milh6es. 

No anode 2012, o total de receita prevista no or<;amento foi de 40,000 milhoes de euros a 

execu<;ao 30,282 mil hoes, diferen<;a para menos de 9, 71 8 milhoes, o total da despesa 

prevista no or<;amento foi de 40,000 milh6es a execu<;ao de 32,891 milhoes, diferen<;a 

para menos de 7, 1 09 milh6es. 

Nao fora nas despesas correntes haver, em media, um aumento de 5 milhoes de euros 

anuais em rela<;ao ao previsto no or<;amento, as execu<;6es seriam muito inferiores. 

Sese tiver em linha de conta o que nao foi executado nos tres primeiros anos do mandata 

anterior, cujo montante e de 35,843 mi lhoes de euros, nesta data nao se considera o ano 

de 2013, pois nao possufmos elementos que nos permitam comparar o previsto e o 

executado, conclui-se que o previsto no or<;amento para 2014 nao chegaria para suportar 

o assumido nos or<;amentos daqueles anos anteriores e nao executado, ja que o 

or<;amento para o proximo ano e de 30,199 mil hoes de euros. 

Assim, este modo de actuar desacredita os documentos previsionais apresentados ao 

Iongo dos anos, nao passando do cumprimento de um formalismo legal , ja que e alterado 



ao Iongo dos exercfcios pela Camara Municipal a seu belo prazer. 

Como conclusao final, realgamos que o Orgamento e as Opg6es do Plano para 201 4 nada 

acrescentam de novo a polftica seguida pela Camara Municipal de Ponte de Lima nos 

ultimos anos, nao se vislumbrando a tao apregoada lufada de ar fresco com a entrada de 

novas e jovens elementos no executivo. 

Esta situagao e esta forma de fazer polftica, no nosso entender, vai continuar a consol idar 

a posigao do nosso concelho, em termos de poder de compra per capita e de qualidade 

de vida, como sendo, dos 308 concelhos do Pals, o 96° concelho mais pobre de Portugal 

e o 6° do distrito de Viana do Castelo, colocado atras de Viana do Castelo, Caminha, 

Cerveira, Valenga e Mongao. 

Face ao que se expos, o PPD/PSD - Partido Social Democrata vota contra a proposta do 

Orgamento e Opg6es do Plano para 2014, apresentada pela Camara Municipal. 

Ponte de Lima, 21 de Dezembro de 2013. 

0 Membro da Assembleia eleito pelo PPD/PSD, 

\ ~z?:s; -: 

~ Gong~;ves de Matos 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 21 de Dezembro de 2013 

Periodo da Ordem do dia 

C) Discussao e votac;:ao do "Plano de Actividades e Orc;:amento para o a no 2014" 

Exm2. Sr. Presidente da Assembleia Municipa l, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs . 

Vereado res, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Os presentes documentos mais nao sao do que uma versao actualizada das " receitas do 

costume" reveladores da inercia do municipio no definir de prioridades e de planificac;:ao de 

gestao autarquica para encontrar outros caminhos que conduzam ao desenvolvimento 

econ6mico e social geradores de empreend imentos e projectos de grande esca la estruturante 

para p6r o Concelho a produzir mais, a criar emprego e bem- estar para verdadeiramente se 

viver bem e melhor em Ponte de Lima. 

Mais uma vez, empola-se o Orc;:amento para dar cobertu ra a propostas que possam ter 

cobertura mediatica: apresentando uma previsao de muitos mi lhoes de euros e aquila que 

depois efectivamente e concretizado fica-se por alguns milhoes dos muitos m ilhoes previstos . 

Quanta a investimentos que nos sao apresentados, como de costume s6 avanc;:a rao se tiverem 

financiamento comunitario garantido. Em suma, e possfvel concluir que nao estamos, uma vez 

mais, perante uma definic;:ao estrategica de intervenc;:ao do poder loca l ao servic;:o das 

populac;:oes. As Grandes Opc;:oes do Plano e Orc;:amento pa ra 2014 espelham, ao inves, uma 

intensa preocupac;:ao de autopromoc;:ao da imagem do Executivo Municipal. 

N6s nao pensamos que Ponte de Lima esta "muito bem como esta". E. preciso investir, investi r, 

investir muito mais na populac;:ao do Conce lho. Haja vontade polftica para o fazer! Chegou o 

momenta de investir em projectos estruturantes que criem riq ueza, que potenciem a sua justa 

distribuic;:ao, e que realmente abram mais oportunidades, pa ra que se possa viver com 

dignidade na nossa t erra. Nao podemos desperdic;:ar mais tempo. 

Na nossa contribuic;:ao com propostas e sugestoes para a elaborac;:ao das grandes opc;:oes do 

plano e orc;:amento do municipio que a terem sido consideradas e, naturalmente as de outras 

forc;:as polfticas representadas nesta assembleia contribuiriam grandemente para uma polftica 

de gestao autarquica harmoniosa t endo como eixos: 

-A assunc;:ao da participac;:ao como factor essencial de uma gestao democratica, assegurando o 

envolvimento efectivo das populac;:oes na definic;:ao das principais opc;:oes da polftica 

autarquica e garantindo uma relac;:ao de proximidade e acessibilidades dos -ci dadaos aos 

eleitos; 

- 0 fomento d e uma polftica -local que assegure a valori zac;:ao cultura l e desportiva das 

populac;:oes estimule o associativismo popular e outras formas ·. de participac;:ao organizada ou 

informal dos cidadaos e ado pte uma orientac;:ao marcada por uma particular sensibilidade aos 

sectores mais frageis e desfavorecidos da populac;:ao; 



- A defesa do caracter publico da presta~ao dos servi~os basicos essenciais pela autarquia, 

desde logo pela firme recusa da estrategia de apropria~ao privada da gestao da agua, como 

um instrumento essencia l de salvaguarda dos interesses das popula~oes e do direito a 
presta~ao de um serv i ~o com qualidade acessfvel a todos os cidadaos. 

Um Municipio que dispoe de uma excelente disponibilidade financeira, uma localiza<;:ao 

geografica privHegiada em termos de centralidade, dispoe de Polos lndustrias e de lnstitui~oes 

de ensino superior. No entanto, nao dispoe de vontade polftica de investir no desenvolvimento 

harmonioso do Concelho, melhorando e elevando a qualidade de vida dos seus munfcipes. Um 

Concelho sem capacidade produtiva empobrece. Nao podemos continuar na cauda do distrito 

nem do pafs, como um Concelho dos mais pobres e com piores Indices de desenvolvimento 

econ6m ico e social. 

Este e pois um Plano e um Or~amento que nao podem ainda merecer qualquer apoio por 

parte da CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria, porque consideramos que e urgente, o 

municipio iniciar medidas verdadeiramente estruturantes que dinamizem a capacidade 

produtiva, que criem emprego qualificado e com direitos, que criem riqueza e a distribuam 

equitativamente, que contribuam para a p romo~ao do bem-estar dos que ca decidiram e 

querem fazer a sua vida. 

0 eleito 



PLANO DE ACTIVIDADES E ORc;AMENTO PARA 0 ANODE 2014 

A elaborac;:ao de um Plano de Actividades e Orc;:amento para o ano de 2014, tem que ser 

elaborado de uma forma realista e cuidada, tendo em considerac;:ao que a reduc;:ao de 

transferencias da Administrac;:ao Central, para os Municipios assim como a reduc;:ao das 

receitas pr6prias do Municipio, obrigou a um esforc;:o da gestae, que levou a que o 

Municipio, chegasse ao 3Q Iugar no ranking nacional dos "Municipios Sem Endividamento 

Uquido". 

Assim o Municipio preve: 

Continuar o projecto de Ac~ao Social Escolar, cada vez mais abrangente, assim como 

durante o ano de 2014, o fnicio dos trabalhos de implementac;:ao do Observat+orio 

Municipla para a Literacia e a lnclusao Digital e do Portal da Educa~ao de Ponte de Lima. 

Na Educa~ao Pre-Escolar, preve-se a continuidade do Programa de Desenvolviment o da 

Educa~ao Pre-Escolar em parceria com a OREN e a Seguranc;:a Social. 

No Ensino Basico- 12 Cicio, sera esforc;:o do Municipio, continuar a gestae concertada dos 

refeitorios escolares, promovendo a continuidade da candidatura e gestae ao Programa 

de Refei~oes Escolares, no sentido de apoiar economicamente, familias mais carenciadas. 

0 avanc;:o e desenvolimento tecnologico, algo que o Municipio tem estado atento, tera 

investimentos ao nlvel da renova~ao do parque informatico das Escolas e centros 

Educativos, assim temos a intenc;:ao da edilidade de avanc;:ar com a criac;:ao de Espa~os 

"Ciencia Divertida", em todo o concelho. 

E intenc;:ao do Municipio, manter os apoios financeiros para crianc;:as pertencentes a 

famflias carenciadas, no ambito da Ac~ao Social. 

~ 1\ .j 



E pretensao alargar a interven~ao nas escolas EB2/3, atraves de um novo Protocolo, bem como a 

gestao do Pessoal nao Docente. 

Preve-se apresentar ate 15 de Abril ao IMTI, o Plano de Transportes Escolares, estando sempre 

atentos a necessidade dos jovens e tambem continuar a financiar o transporte de crian~as com 

necessidades educativas. 

0 Ensino Profissional, tera sempre apoio do Municipio, que procurara que espa~os como a Clara 

Penha - Casa dos Sabores, vira a abrir novas oportunidades no ambito da Forma~ao Profissional, 

assim se passara o mesmo com o Centro de lnterpreta!;ao e Promo!;ao do Vinho Verde, atraves 

de uma pan6plia de ac~oes, que proporcionarao a todos os jovens um desenvolvimento de ensino 

profissional que lhes permit ira uma forma de entrada na vida do mundo do trabalho. 

Atraves do Conselho Municipal de Educa!;aO, sera possivel organizar com OS Conselhos Executives 

reunioes, que terao como objective o planeamento da oferta educativa. 

0 programa de bolsas de apoio ao Ensino Superior a jovens estudantes e para continuar e assim 

contribuir para o aumento do nfvel de escolariza~ao da popula~ao do concelho 

Na program!;ao cultural, preve a Camara Municipal, um significative numero de actividades, 

distribuidos, por varios espa~os, sendo certo que: Anima!;ao de Rua, Festival lnternacional de 

Folclore, Mercado das Artes, Percursos da Musica, Vaca das Cordas, Marchas de S.joao, Feiras 

Novas, Feiroes; Festivais e Desfile da Tradi!;ao, Encontro de Concertinas, terao sempre o apoio da 

Camara Municipal. 

Espa~os como o Teatro Diogo Bernardes, sera sempre um local, para se assistir a espectaculos de 

grande qualidade e diversidade. 

0 Museu dos Terceiros, bem como o Museu do Brinquedo Portugues, sao duas realidades 

consolidadas enquanro equipamentos culturais. 



E inten<;:ao do Municipio continuar uma politica de associativismo renovando protocolos coma 

Escola Desportiva Limiana, A. D. Os Limianos (hoquei e futeboiL Centro de Karate, Julima e Basket 

Clube Limiense, no sentido da utiliza<;:ao dos equipamentos desportivos Municipais. 

No sentido de evoluir o funcionamento do desporto, preve-se a entrada em funcionamentdos 

pavolhoes de Facha, Feitosa e Ribeira. 

Esta presente o sucesso alcan<;:ado com o Bike Park de Ponte de Lima, o que comprova uma 

estrutura que permitira uma introndu<;:ao de algumas valencias necessarias que otimizem o seu 

funcionamento. 

Tem-se cuidado de defender a politica de Aq:ao Social do Municipio, continuando a ir ao encontro 

as necessidades e problemas das popula<;:oes, promovendo e implementando diversas actividades 

na: Habita~ao Social, Casa Amiga, Ponte Amiga, Freguesia Com Tacto e GIP (Gabinete de 

lnser~ao Profissional). 

Sem duvida que estamos perante um plano que tem o cuidado de dar resposta as reais 

necessidaces das popula<;:6es, que tera o cuidado de uma conten<;:ao de despesas correntes, 

prevendo-se uma receita de 77,2%. 

Os impastos directos, contribuim com 17,8% das receitas correntes. 

A despesa detina-se a Educa<;:ao, Cultura, Desporto e Ac<;:ao Social, onde se preve um valor total 

de 42,5%. 

As despesas com o pessoal, representam quase 30% do, total das despesas previstas. 



Preve-se ainda a Transferencia de Capital para as freguesias, no valor de 4 760 500,00€, tendo o 

Municipio o compromisso de nao baixar os apoios globais as Juntas de Freguesia, no ambito do 

apoio social e ao empreendorismo. 

Nota-se que e inten~ao do Municipio de manter OS beneficios fiscais, a popula~ao e as empresas, 

que se refere a lsen~ao do Pagamento de Derrama Autarquica, a redu~ao do IRS de 5% e a 

redu~ao de IMI para 0,32%, prevendo-se que assim o valor de 1.000.000,00€, revertem para a 

popula~ao e agentes locais 



'J 

Exmo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo Sr. Presidente da Camara Municipal 

Sr.s V ereadores 

Sr.s Deputados Municipais 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Sobre este ponto "Mapa de pessoal para o ano de 2014", e ap6s uma analise nao 

tanto ao numero de funcionanos, mas ao seu conteudo funcional, o Movimento 51, 

constatou o seguinte: 

• Que dos 606 funcionirios da autarquia, 65 sao quadros superiores, o que representa 

11%; 

• 
• 

Que 0 ricio n° de funcionanos por 1000 habitantes, e cerca de 14; 

Feita uma leitura aos quadros de pessoal das autarquias pertencentes a CIM, 
constata-se que este racio varia entre 10 e 31, ou seja permite inferir que ha 

concelhos como triplo do numero de funcionanos por mil habitantes. 

Da leitura atenta ao mapa, veriftca-se que nao ex:iste um Tecnico Superior de Desporto 

como quadro superior. 

Ora, possuindo o municipio virios equipamentos como piscinas, pavilhoes desportivos, 

parques infantis e novas pavilhoes nos centros escolares, achamos que o municipio deveria 

recrutar um Tecnico Superior de Desporto para os quadros da autarquia. 

Sao vanos os diplomas que regulamentam as condi<;oes tecnicas de seguran<;:a a 

observar na conce<;ao, instala<;:ao e manuten<;:ao de equipamentos desportivos, entre eles o 

Decreta-Lei n° 100/2003, de 23 de maio (alterado pelo Decreta-Lei n° 82/2004, de14 de 

abril), o Decreta-Lei n° 379/97, de 27 de fevereiro e o Decreta-Lei n° 385/99, de 28 de 

setembro, em que refere no seu ponto 3, do artigo 6° que as fun<;:oes cometidas ao 

responsive] tecnico, podem, em qualquer caso, ser exercidas por urn licenciado em 

estabelecimento de ensino superior na area da educa<;:ao fisica ou desporto. 

Sera que a Camara Municipal cumpre com rigor, todos os normativos sobre este tema? 

Por outro lado, sao-nos comunicadas realidades de carencias de funcionanos nas 

escolas, designadamente no que respeita a substitui<;:ao de outros funcionanos. 

Assim e face ao exposto, consideramos a realidade deste mapa de pessoal insatisfat6ria, 

que merece urn voto de absten<;:ao do Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 21 de dezembro de 2013 

Os membros eleitos do Movimento 51 

, I 



Exmo Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo Sr. Presidente da Camara Municipal 

Sr.s V ereadores 

Sr.s Deputados Municipais 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Os membros eleitos do Movimento 51 vern no exercicio das suas fun<;:oes declarar o seu 

voto contra, no ambito deste ponto da Proposta de Declara<;:ao de Interesse Municipal, 

com os segumtes fundamentos: 

1 - Apesar de defendermos a empregabilidade no concelho de Ponte de Lima, refor<;:ando e 

apoiando o tecido empresarial, a verdade e que a forma do processo nao se apresenta a 

mais id6nea; 

2 - Desde logo, exige-se igualdade de tratamento nos processos analogos, sendo que a 

forma correcta de o fazer e na altera<;:ao geral do PDM, sendo certo que existem muitos 

outros casos que merecem igual aten<;:ao do Municipio; 

3 - Por outro !ado e dentro do que defendemos em sede de valoriza<;:ao dos poderes 

democraticos, designadamente desta Assembleia, e inconcebivel a atitude de desrespeito 

por esta Assembleia, que so agora esta a ser chamada em virtude da nega<;:ao do despacho 

de interesse municipal declarado pelo Sr. Presidente da Camara, sem que esta Assembleia 

tenha sido previamente considerada para o efeito, a quem cabe a decisao do mesmo 

interesse municipal, bern como das maiores decisoes para o municipio; 

4 - Por fim, o que e o interesse municipal? Entendemos que o interesse municipal devera 

ser considerado por toda a popula<;ao, mormente atraves de divulga<;:ao efectiva dos 

interesses em causa, cuja participa<;ao na decisao em causa e essencial, como o devera ser 

numa abrangente altera<;:ao do PDM, que nao se deve fechar ao circuito da Camara 
Municipal, conforme declara<;:ao inicial. 

Face ao exposto, pelas pessoas e pelo temtono, em coerencia democratica e com o 

projecto auta.rquico apresentado, bern como com a mundividencia diferente de considerar 

o principia da representatividade, votamos contra. 

Ponte de Lima, 21 de Dezembro de 2013, 

Os membros eleitos do Movimento 51, 

0)) 



Apartado 11 
Rua Conselheiro Ant6nlo Ferreira 

4990..080 Ponte de lima 

H) "Proposta de Constitui~ao do Conselho Municipal de Educa~ao" 

, I' -

E sabido que com o Conselho Municipal de Educa~ao visa-se a obtenc;ao de melhores nfveis de 
sat isfa~ao das necessidades reais dos cidadaos, em termos mais eficientes e eficazes e mais 
conformes com o sentido de autonomia responsavel constituinte de regimes democrcHicos. 

0 Conselho Municipal de Educac;ao e assim urn 6rgao essencial de institucionaliza~ao da 
intervenc;ao das comunidades educativas a nfvel do concelho e relativamente a elaborac;ao da 
Carta Educativa, um inst rumento fundamental de ordenamento da rede de efeitos de 
educac;ao e de ensino. 

0 M unicipio de Ponte de Lima, tera assim o papel, em materia de ordenamento da rede 
educativa e no ambito das competencias adquiridas de criar uma maior aproxima~ao entre os 
cidadaos e o sistema educative e de co-responsabilizac;ao entre ambos quanta aos resultados. 

Contudo, nao podemos esquecer que a par do Conselho Municipal da Educac;ao, revela 
igualmente grande importancia, o Conselho Municipal da Juventude que se trata de urn 6rgao 
Consultive do Municipio sobre as materias relacionadas com a polft ica de juventude do 
Conselho. 

Ora, de acordo com a Lei n9 6/2012 de 10 de Janeiro, que alterou o artigo 59 do Decreto-Lei 
n9 7/2003, o Conselho Municipal da Educa~ao deve ser tambem ele composto por urn 
representante do Conselho M unicipal da Juventude, o que se verifica, nao estar contemplado 
na proposta apresentada de constituic;ao do Conselho Municipal de Educac;ao. 

Ora, face a importancia deste 6rgao e ao seu contribute para as politicas de intervenc;ao do 
Conselho Municipal da Educac;ao, devera este integrar a sua composic;ao. 

Com efeito no concelho de Ponte de Lima este importante 6rgao Municipal da Juventude 
continua a nao existir, facto esse para o qual o Partido Socialista ja chamou anteriormente a 
atenc;ao. 

Neste sentido e s6 ap6s verificadas todas as condic;oes para o exerdcio do Conselho Municipal 
da Educac;ao, que passe nomeadamente pela criac;ao do Conselho Municipal da Juventude e 
posterior integrac;ao de urn representante desse Conselho no mesmo, e que o Partido 
Socialista votara a favor desta proposta. 

Ponte de lima, 21 de Dezembro de 2013 

Os Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal 



Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal 

·De Ponte de Lima 

Folha 01 

Os Presidentes de Junta abaixo assinados prop6em para representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia (ponto 2. K) - perfodo da ordem do dia), o senhor 

presidente da Junta de Freguesia da Facha Eduardo Manuel Lima Maciel titular do 

documento de identifica~ao n.0 10416818 e como suplente o senhor presidente de 

Junta de Freguesia da Feitosa Antonio Carneiro de Sousa titular do documento de 

identifica~ao n.o 8239845. 

Ponte de Lima.21.dezembro.2013. 

• I 
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