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----- Aos vinte e oito dias do mes de junho do ano de dois mil e treze, nos termos da 
alinea b) do n. 0 1, do mi. 0 54.0

, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redas;ao dada 
pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, reuniu pelas vinte e uma horas, em sessao ordinaria, 
a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio Rio Lima, presidida pelo Dr. 
Abel Baptista, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao e vota~ao da Ata da sessao anterior (Doc. I), ------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. -------------------------------------
----- C) Outros assuntos de interesse Municipal. ---------------------------------------------
----- 2. Periodo de interven~ao do publico.-----------------------------------------------------
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao da informa~ao do Presidente da Camara bern como da situa~ao 
financeira do Municipio (Doc. II) --------------------------------------------------------------
-----B) Discussao e votas;ao da "Proposta de Beneficios Fiscais para o ano de 
2 0 14" (Doc. III); -------------------------------------------------------------------------------------
----- C) Discussao e votas;ao da "Proposta de Aprova~ao da participa~ao da CIM 
Alto Minho no UNIMINHO - AECT do Minho transfronteiri~o dos Projectos de 
Convenio e de Estatutos" (Doc. IV);-----------------------------------------------------------
----- D) Discussao e votas;ao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 
excecional, na modalidade de rela~ao juridica de emprego publico por tempo 
determinado de urn tecnico superior, portugues e frances"(Doc. V), ------------------
----- E) Para conhecimento "Corre~ao material ao regulamento do PDM de Ponte de 
Lima" (Doc. VI).--------------------------------------------------------------------------------------
----- F) Para conhecimento "Estatuto do direito de oposi~ao - relatorio de avalia~ao 
do ano de 2012" (Doc. VII)-----------------------------------------------------------------------
----- G) Discussao e votas;ao da proposta de "Defini~ao de criterios objectivos e · 
quantificaveis a estabelecer para inclusao nas Normas Internas do Municipio para 
a concessao de atribui~ao de subsidios a Associa~oes Culturais e Desportivas do 
con celh o" (Doc. VIII); -----------------------------------------------------------------------------
----- H) Discussao e Vota<;ao da proposta de "Realiza~ao de Iniciativas desportivas no 
ambito do Municipio" (Doc. IX); ---------------------------------------------------------------
----- Estiveram ausentes e justificaram a falta os Presidentes de Junta de Freguesia de 
Labruja, Vitorino de Piaes, Santa Comba, e Arcozelo, fazendo-se representar, 
respectivamente, pelos secretaries Sergio Barros; Carlos Alberto Castro Lemos; pelo 
vagal Jose Vila Pouca Rodrigues, e pelo tesoureiro Jose Fernando Sousa. Estiveram, 
ainda, ausentes desta reuniao, com justifica<;ao, os membros eleitos Rosa Fernanda 
Silva Santos Barros; Acacia de Barros Pimenta; Elisabeth Maria da Costa Morgado 
Pires; Vitor Silveira e Sergio Saraiva. ---------------------------------------------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as interven<;5es 
feitas durante a sessao da Assembleia Municipal.----------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
----- A) Aprecia~ao e vota~ao da Ata da sessao anterior (Doc. I), aprovada por 
mai oria, com uma absten<;ao. ----------------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 29 de abril e 28 de junho de 2013.--------------
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----- C) Outros assuntos de interesse Municipal. Registaram-se as intervenc;oes dos 
membros eleito Jose Nuno Vieira de Araujo, Sandra Fernandes (Doc. 1), Cristina 
Rodrigues, Anibal Amorim (Doc.2), Joao Francisco Gomes (Doc. 3), Filipe Mendes 
(I>oc 4) .------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara deu as explicac;oes que julgou convenientes.-----------------
----- 2. Periodo de interven~ao do publico. Nao se registaram intervenc;oes.--------------
----- 3. 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). Nao se registaram intervenc;oes. -----------
----- B) Discussao e votac;ao da "Proposta de Beneficios Fiscais para o ano de 2014". 
----- 0 Presidente da Camara introduziu o assunto. --------------------------------------------
----- Para este ponto inscreveram-se os membros eleitos Joao Francisco Gomes (Doc. 
5); Fatima Gandarela (Doc. 6); Manuel Barros (I>oc. 7) --------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou esclarecimentos adicionais.---------------------------
-----Votac;ao da alinea b), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de Beneficios 
Fiscais para o anode 2014" .Submetido a votac;ao foi aprovado da seguinte forma: IRS 
por maioria com duas abstenc;oes; IMI por maioria com dois votos contra e dez 
abstenc;oes; I>enama por maioria com duas abstenc;oes.--------------------------------------
----- C) I>iscussao e votac;ao da "Proposta de Aprova~ao da participa~ao da CIM 
Alto Minho no UNIMINHO - AECT do Minho transfronteiri~o dos Projectos de 
Convenio e de Estatutos". 0 Presidente da Camara explicitou o assunto.-----------------
------ Nao se registaram inscric;oes para intervir neste ponto.----------------------------------
-----Votac;ao da alinea c), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de Aprova~ao 
da participa~ao da CIM Alto Minho no UNIMINHO - AECT do Minho 
transfronteiri~o dos Projectos de Convenio e de Estatutos" foi aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------
----- D) I>iscussao e votac;ao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 
excecional, na modalidade de rela~ao juridica de emprego publico por tempo 
determinado de urn tecnico superior, portuguese frances".------------------------------
----- Registou-se a intervenc;ao do membro eleito Nuno Matos (I>oc. 8). --------------------
----- 0 Presidenta da Camara respondeu a intervenc;ao anterior.------------------------------
-----Votac;ao da alinea d), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, Procedimento concursal 
comum de recrutamento excecional, na modalidade de rela~ao juridica de emprego 
publico por tempo determinado de urn tecnico superior, portuguese frances" . Este 
ponto foi aprovado por maioria, com dois votos contra e onze abstenc;oes.----------------
----- E) Para conhecimento "Corre~ao material ao regulamento do PDM de Ponte de 
Lima." 0 Presidente da Camara explanou o assunto.-----------------------------------------
------ Nao se registaram intervenc;oes. ------------------------------------------------------------
----- F) Para conhecimento "Estatuto do direito de oposi~ao - relatorio de avalia~ao 
do an o de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------
----- Registaram-se as intervenc;oes dos membros eleitos Natalia Rodrigues (Doc. 9) e 
Sandra Fernandes. -----------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou esclarecimentos complementares. --------------------
----- G) I>iscussao e votac;ao da proposta de "Defini~ao de criterios objectivos e 
quantificaveis a estabelecer para inclusao nas Normas Internas do Municipio para 
a concessao de atribui~ao de subsidios a Associa~oes Culturais e Desportivas do 
concelho". 0 membro eleito Sandra Fernandes apresentou a proposta (Doc. 1 0). --------
--------- Inscreveram-se para intervir neste ponto os membros eleitos Manuel Barros e 
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J oao Castro. ----------------------------------------------------------------------------------------- -
------ 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. ----------
------ Votac;ao da alinea g), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Defini~ao de criterios 
objectivos e quantificaveis a estabelecer para inclusao nas Normas Internas do 
Municipio para a concessao de atribui~ao de subsidios a Associa~oes Culturais e 
Desportivas do concelho". Este ponto foi rejeitado por maioria, com treze abstenc;oes e 
do is votos a favor.------------------------------------------------------------------------------------
----- H) Discussao e Votac;ao da proposta de "Realiza~ao de Iniciativas desportivas no 
ambito do Municipio". 0 membro eleito Joao Francisco Gomes apresentou o asstmto. 
(Doc.ll) ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Registou-se a intervenc;ao do membro eleito Joao Castro.--------------------------------
----- Votac;ao da alinea h), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Realiza~ao de 
Iniciativas desportivas no ambito do Municipio". Este ponto foi rejeitado por 
maio ria, seis abstenc;oes e doze votos a favor.--------------------------------------------------
----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada 
a sessao pelas vinte e tn3s horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 
depois de lida e aprovada sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------

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

0 1. o Secretario --------------------------------------------------------

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

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Perlodo de Antes da Ordem do dia: 

c) Outros assuntos de interesse Municipal 

Exm 0
• Sr. Presidente da Assembleia Municipal , Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 

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

lndigna~ao e denuncia de munlcipe 

Atraves de correio electr6nico recebemos uma nota de indigna<;:ao de um munfcipe sabre 
alguns aspectos, que reporta como sintomaticos exemplos da conduta camararia. 

Manifestamos as suas inquietudes referindo " E em estruturas que julgo mais indicadas, para 
em nome dos cidadaos deste concelho, pedirem contas de certos aetas prestados". - "Serve o 
presente para alertar o vosso partido acerca de benesses camararias que estao a ser dadas, 
servindo de moeda de pagamento a eventuais aetas a prestar pelos presumfveis beneficiados, 
nomeadamente candidaturas e apoio material a campanha" 

"Sao reflexo disso, o "arranjo" do caminho dos Carreiros na freguesia de Area, em que o 
grande arranjo foi alcatroar umas largas dezenas de metros, que estavam em terra batida e 
cuja serventia apenas tern como (micas usufrutuarios o actual presidente da junta de freguesia 
de Area e casas de seus familiares. 0 mesmo que, ao que esta anunciado, sera agora 
candidato a junta da vita " 

"Outra situa<;:ao paradigmatica desta conduta camararia prende-se com as borlas dadas no 
festival de jardins, relatando que "um "amigo" do executivo fez a testa da comunhao de um 
filho. Depois do almor;o, o programa estava delineado. Uma visita ao festival de jardins. A 
generosidade camararia foi evidente: nada mais, nada menos, que cinquenta convites dados". 

Situa<;:ao que lhe provocou enorme indigna<;:ao ao ter conhecimento atraves de um encarregado 
de educa<;:ao que "dias antes, alunos da EB 2, 3 Antonio Feij6, de Ponte de Lima, para 
visitarem o mesmo evento tiveram que pedir aos pais dinheiro para pagarem a entrada. E 
termina "Alias este borlismo camarario e muito multifacetado, senao vejamos OS espectaculos 
organizados pelo municipio e af verifiquemos como ha limianos de primeira e de segunda". 

Eventos 

Aproximam-se as Feiras Novas, evento submetido a interesses econ6micos de uma cervejeira 
e outros. Situa<;:ao muito bem caracterizada pela presidente da direc<;:ao da Adega Cooperativa 
de Ponte de Lima "diz estar contra a mercantilizar;ao das principais Festas do Concelho, e 
extremamente chocada com esta promor;ao, relevando para segundo plano um produto - o 
vinho verde - importantfssimo para a economia e imagem do Concelho, acusando a autarquia 
de falta de sensibilidade para o peso desta lnstituir;ao na economia local". Constata<;:ao feita no 
encontro com o nosso deputado europeu Joao Ferreira no ambito da sua actividade 
parlamentar. Os objectives destas reun i6es sao conhecer as realidades locais para intervir ao 
nfvel do parlamento europeu, no sentido de defender os sectores produtivos nacionais. 

~~-. 



No Evento "Vaca das Cordas" nao foi autorizada a colocac;ao de Bar exterior pedido par 
conceituado estabelecimento, com papel importante na divulgac;ao do nome de Ponte de Lima. 
Para tal recusa o municipio informa-nos: "que, o pedido apresentado pela suposta Cabec;a de 
Casal do falecido explorador da "Cervejaria Rampinha", de ocupac;ao da via publica com urn 
quiosque para venda de bebidas no exterior do evento "Vaca das Cordas", depois de analisado 
pelo Gabinete Jurfdico foi indeferido na medida em que dos elementos apresentados nao 
resultava provada a legitimidade da requerente. " A dualidade de criterios e confusa e pouco 
entendfvel, enquanto para as Financ;as a documentac;ao e legal, noutros casas nao tem 
legitimidade. 

Perante esta situac;ao ja nao e concebfvel os Servic;os Municipais que tutelam as autorizac;6es 
e licenciamentos no evento "Feiras Novas" nao procederem rigorosamente a verificac;ao dos 
elementos apresentados para pedidos de quiosques para venda de bebidas no exterior e (nao 
s6) pais comec;am a proliferar muitas habilidades tipo "chico-espertismo". Assim deve proceder 
em relac;ao a Expolima, entendemos estarmos perante benesse que favorece economicamente 
quem cobrir a solicitac;ao base exigida, para depois fazer concessao a outros das casetas , par 
valores muito mais elevados. 

A nao assim ser, os Comerciantes do sector em Ponte de Lima que pagam todo o ana os seus 
impastos ao Estado e as Taxas Municipais terao todo o direito a indignac;ao e ao protesto. 

Avenida dos Platanos 

Esta Avenida acaba de sofrer uma intervenc;ao. Os platanos, da nossa avenida, estao 
classificados , desde 1940, como arvores de interesse publico, o que lhes confere protecc;ao 
especial. 

0 Municipio tem respeitado este estatuto, nas intervenc;6es que Ia tem efectuado? 

Sera que com a atrocidade das feiras quinzenais a funcionarem neste espac;o esta garant ida a 
defesa do estatuto de arvores de interesse publico e sua protecc;ao especial? 

~r:d•Ckka~ 
Sandra Margarida Fernandes 



lnterven~ao 

Assembleia Municipal de Ponte de lima 
28 de Junho de 2013 

Exm0
. Senhor Presidents da Assembleia, Srs. Secretaries 

Exm0
. Senhor Presidents da Camara, Srs. Vereadores 

Exms. Srs. Presidentes de Junta, Membros Eleitos, Srs. Jornalista, Dignfssimo Publico 

Na reuniao de Setembro 2012 desta Assembleia no ponte n.0 3 alinea I foi discutido e 
votado o novo regulamento de feiras e mercados. 0 PS condicionou o seu voto, a o 
mesmo ser complementado com elementos que considera fundamentais para uma 
gestae correta e rigorosa da "Feira Municipal" a saber: 

a) Carta Topografica como atual espac;o da feira; 
b) Definiyao exata do perimetro da feira; 
c) Numero de lugares e dimensoes dos espa(fos disponiveis, 
d) Numeros de lugares por setores. 

No dia 12 de abril de 2013 foi publicada no "Diario da Republica" a Lei n.0 27/2013 
que, estabelece o regime juridico a que fica sujeita a atividade de comercio a retalho 
nao sedentaria exercida por feirantes e vended ores ambulantes, bern como o regime 
aplicavel as feiras e aos recintos onde as mesmas se realizam. 

0 artigo 19.0 da referida Lei "Recintos", Diz no n. 0 1 -As feiras podem realizar-se em 
recintos publicos ou privados, ao ar livre ou no interior, desde que: 

a) 0 recinto esteja devidamente delimitado, acautelando o livre acesso as 
resid€mcias e estabelecimentos envolventes; 

b) 0 recinto esteja organizado por sectores, de acordo com a CAE para as 
atividades de feirante; 

c) Os lugares de venda se encontrem devidamente demarcados; 
d) As regras de funcionamento estejam afixadas; 
e) Existam infraestruturas de conforto, nomeadamente instala96es sanitarias, 

rede publica ou privada de agua, rede eletrica e pavimenta9ao do espa9o 
adequadas ao evento; 

f) Possuam, na proximidade, parques ou zonas de estacionamento adequadas a 
sua dimensao. 
A Lei n.0 27/2013 veio dar razao as propostas do PS nesta "Assembleia". 

Terminada a requalifica~ao da "Avenida dos Platanos", instalou-se uma 
polemica publica, vai ser local de feira, nao vai ser nao ser local de feira. 
E uma agressao patrimonial, nao o e. Perante esta polemica recomenda
se que a Camara Municipal suspenda o regresso dos feirantes aquele 
Iugar nobre da Vila "Avenida dos Platanos". E, em consenso com as 
varias entidades e for~as politicas elabore uma carta "Topografica" para 
o recinto da feira. 
Todos sabemos que cada feirante utiliza duas a tres viaturas de 
mercadorias, sujeitando estes locais a urn impacto rodoviario muito 
violento. A requalifica~ao destes espa~os tern ou nao caracteristicas 
pedonais? 

Anibal Amorim Membro Eleito 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Periodo de Antes da Ordem do dia: 

c) Outros assuntos de interesse Municipal 

Exm 0 Sr. Presidente da Assembleia Municipal , Sr. Presidente da Camara Municipal , Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Sobre situagao no ensino especial em Ponte de Lima - Criancas com necessidades 
educativas especiais 

De acordo com a Constituic;ao e da Lei de Bases do Sistema Educative garantir a escola 
publica inclusiva e democratica e uma das tarefas fundamentais do Estado. 

A propria Convenc;ao lnternacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia viria a 
reiterar os principios de uma escola inclusiva, ao consagrar que as pessoas com deficiencia, 
numa base de igualdade de oportunidades, devem ter acesso, nas comunidades em que 
vivem , a um ensino basico inclusive, de qualidade e gratuito. 

Foi-nos comunicado por uma mae de que o seu filho, com necessidades educativas especiais , 
nao teria acesso ao programa Proferias , ou teria acesso limitado ao programa de ferias da 
MPEL. 

Uma franja de crianc;as e jovens de Ponte de Lima, (com necessidades educativas especiais 
nao sao integrados em nenhum dos projectos de ferias de Verao (extensao 16gica do ensino 
publico inclusive). Nao sao elegfveis nem para o programa Proferias nem para o programa da 
MPEL. Calcula-se de que 7 crianc;as do Concelho com necessidades educativas especiais 
ficam de fora destes programas). 

Uma educac;ao que se preve humanista que erie ambientes educativos inclusivos, consegue 
com bater melhor atitudes discriminat6rias ajuda a formar melhores atitudes positivas de paz e 
cooperac;ao , entreajuda, sentido de solidariedade e justic;a social . Promove tambem o sucesso 
educative, a autonomia, a inclusao familiar , educativa e social , a estabilidade emocional, o 
desenvolvimento das possibilidades de comunicac;ao e das potencialidades ffsicas e 
intelectuais, a reduc;ao das limitac;6es e do impacto provocados por deficiencia. 

Perguntamos ao Sr. Presidente da Camara quais as soluqoes que a Autarquia propoe)a para 
este perfodo das ferias de Verao para co/matar esta grande lacuna, que, em vez de promover a 
inc/usao, e a democratizaqao, promove a discriminaqao das crianqas com necessidades 
educativas especiais e nao promove, de todo, a sua integraqao nas suas comunidades 
educativas. 

Jornadas Parlamentares do PCP em Viana do Castelo 

Nas Jornadas Parlamentares em Viana do Castelo, o PCP reuniu com a CoopaLima e com a 
Associac,:ao Regional de Agricultores do Alto Minho, que manifestaram grande preocupac,:ao 
com as quest6es da fiscalidade introduzidas pela eliminac;ao do reg ime de excepc,:ao. No sector 
agricola da regiao (pequena agricultura e agricultores idosos) estas medidas determinarao o 
abandono da actividade por parte de muitos agricultores. 

A CoopaLima apresentou a preocupac,:ao com atrasos no pagamento para financiamento da 
sanidade animal , relativa a 2012, de um valor que rondara os 50 mil euros e destacou a 
incerteza quanto ao futuro do sistema de sanidade animal em torno das alterac,:oes que o 



Governo pretende introduzir no modelo de financiamento. Esta instituic,;ao tem um plano 
sanitaria aprovado para este ano, mas nao tem, da parte do Ministerio, nenhuma informac,;ao 
sabre como vai ser financiada esta obriga<;:ao de saude publica. Em materia de sanidade 
animal a cooperativa fez uma avaliac,;ao que a levou a concluir que os produtores, que ja 
pagam 50% do servic,;o de sanidade animal , nao terao capacidade para assumir a totalidade 
desse pagamento. 

As dificuldades que pairam sabre o sector tem levado a atrasos nos pagamentos dos factores 
de produc,;ao a cooperativa . Factores de produ c,;ao que sao cada vez mais caros , enquanto os 
prec,;os de venda continuam esmagados, nomeadamente pela grande distribuic,;ao. Estas 
dificuldades dos agricultores sao tambem sentidas pelas organizac,;oes que os representam, 
estruturas associativas e cooperativas , cada vez mais asfixiadas economicamente. 

Sabre outro sector com relevancia na actividade da cooperativa e da regiao - o sector dos 
vinhos - existe outra ameac,;a e outra preocupac,;ao. A flavescencia dourada, doenc,;a da vinha 
que surgiu em Portugal nesta regiao, e que, ao contrario do que a ministra ja afirmou, a 
cooperativa nao conhece qualquer tipo de plano para o controlo do problema, nem ajudas para 
o combate sanitaria. 

Foi ainda referido o tao falado ingresso de jovens agricultores na actividade. Conhece-se a 
existencia de propostas aprovadas nas candidaturas para instalac,;ao de jovens agricultores , 
mas e menor o numero de projectos concretizados, nomeadamente pelas dificuldades no 
acesso a garantias bancarias . Mas outra preocupac,;ao nesta materia e um enfoque quase 
exclusivo das candidaturas nas areas da produc,;ao de frutos vermelhos , cogumelos , ervas 
aromaticas, com as duvidas que levanta a viabilidade de coexistencia de elevado numero de 
explorac,;oes dos mesmos produtos. 

0 eleito da CDU 

Joao Francisco Gomes 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Reuniao de 28 de Junho de 2013 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

(Periodo de Antes da Ordem do Dia / ponto c)- outros assuntos de interesse municipal) 

Na Freguesia de Vrtorino das Donas, no espa~o que anteriormente serviu para explora~ao de granito, existe hoje 
uma Empresa que faz o TRATAMENTO DE LAMAS DE ETAR {Esta~ao de Tratamento de Aguas Residuais). 
A popula~ao da Freguesia conhece bem os efeitos da presen~a desta Empresa, pois, sistematicamente circulam 
camioes transportando estes resfduos e provocando um mau cheiro muito desagradavel. Segundo a versao de 
algumas Pessoas de Vitorino das Donas, muitas vezes as lamas que estes camioes transportam, nem sequer passam 
pela esta~ao de tratamento e vao diretamente para espa~os agricolas locais. 
Ah§m disto, as aguas do Ribeiro que atravessa a Freguesia e desagua no Rio Uma, bem como o !ago existente, estao 
constantemente contaminados. Polufdos com lfquidos coloridos fruto de despejos efectuados pela Empresa, cuja 
composi~ao qufmica e muito duvidosa e desconhecida. Nos perfodos de temperaturas mais elevadas o mau cheiro e 
a prolifera~ao de enormes quantidades de mosquitos sao uma constante, penalizando normalmente as Pessoas que 
vivem nas redondezas desta infraestrutura. 
E do conhecimento publico que as Autoridades, pretensamente responsaveis ja, por diversas vezes, foram 
alertadas para esta realidade, sem que se vislumbre a resolu~ao deste grave problema ambiental, deste autentico 
ECOCfDJO. 
Como se sabe as lamas de ETAR possuem elementos t6xicos, potencial mente perigosos para a Saude e Bem Estar 
das popula~oes, em particular, os Habitantes da Freguesia, pois contem microrganismos patogenicos {por exemplo, 
salmonelas) que podem por em risco a Saude Publica. 
Sabe-se tambem que estas lamas tem na sua composic;ao metais pesados, como zinco, cobre, nfquel, cadmio e boro 
que, em quantidades excessivas, sao elementos nocivos para a Saude devido aos efeitos fitot6xicos que originam. 
Por exemplo, o cadmio ao acumular-se na vegetac;ao e perigoso para os animais devido aos elevados nfveis t6xicos. 
Para alem de tudo isto, contem patogenicos que contaminam os len<;6is freaticos e, por con sequencia a agua que as 
Pessoas utilizam na sua alimenta<;ao. 
Naturalmente o Gestor destes residues e o responsavel pela forma como sao tratados e valorizados, e das 
condi<;oes em que sao depositados no solo e em culturas agrfcolas! 

Nesta conformidade e perante este atentado ambiental que ocorre na Freguesia de Vitorino das Donas, os 
Representantes do Partido Socialista nesta Assembleia solicitam ao Sr. Presidente da Camara que esclare<;a o 
seguinte: 

a) 0 Municipio tern conhecimento exacto desta situ11~o e 11companh11 ou monitoriza este grave problema 
ambiental? 

b) Quale o papel desempenhado pela respectiva Junta de Freguesia em todo este processo? 
c) E verdade que, alegadamente, a Autarquia Local angaria proprietaries para fazerem a rece~o dessas 

lamas? 
d) Quem efectua o respective transporte? A Junta de Freguesia das Donas tern alguma responsabilidade 

neste dominio? 
e) Considera ou niio que esta materia esta ser gerida de forma ilegal, ou seja, considera ou niio que ha 

incumprimento da Lei por parte da Empresa em questiio? 
f) Tern conhecimento do nivel de emiss&s de C02, isto e, das quantidades de carbono emitidas? 
g) Quais sao as responsabilidades do Municipio em toda esta problematica? 0 Municipio autorizou a 

existencia desta Empresa? Em que moldes? Que tern a dizer o Sr. Presidente da camara sobre todo este 
assunto? 

Neste mesmo campo de "atentados ambientais", aproveitamos esta oportunidade para questionar o Sr. Presidente 
da Camara Municipal, sobre o que se tem passado no capitulo das descargas poluentes que tern ocorrido nos leitos 
dos Rios Labruja e Ribeiro de Crasto? Que medidas tomou o Municipio para prevenir ou debelar estes problemas? 

Ponte de Lima, 28 de Junho de 2013, 
os Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Periodo da Ordem do dia 

B) Discussao e vota9ao da proposta "Beneficios Fiscais para o anode 2014" 

Exm 0
. Sr. Presidente da Assembleia Municipal , Sr. Presidente da Camara Municipal , Srs . 

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

0 Municipio de Ponte de Lima em ano eleitoral resolveu brindar os municipes com a redu9ao 
de 0,03%na fixa9ao de Taxas do IMI para os Predios Urbanos avaliados em termos do CIMI
C6digo do lmposto Municipal sobre lm6veis - (embora com o alerta do garrote de qualquer 
altera9ao que venha a ser imposta por for9a das op96es e orienta96es constantes no 
Or9amento de Estado para 2014) o que comprova que o Municipio o poderia ter feito em anos 
anteriores como reclamavamos nas sugestoes formuladas nesta Sede Municipal, n6s e outras 
for9as politicas que naturalmente beneficiariam em muito, isso sim , os municipes do nosso 
concelho. 

0 argumento "gasto" de uma dita estrategia ao Iongo dos ultimos anos e de que passa pela 
cria9ao de condi96es de maior atractividade para a localiza9ao de pessoas e empresas no 
concelho, assim como para garantir uma melhor qualidade de vida e promover o 
desenvolvimento econ6mico da regiao, nao e palpavel nem visivel em resultados praticos e 
objectives. A comprova-lo estao os indices de desenvolvimento do nosso Concelho que nao 
saem da cepa torta. Pon-te de Lima tem o valor mais baixo de taxa de frequencia ao Ensino 
Superior 11 ,6%, enquanto a taxa de frequencia no distrito e de 15,5%, tendo Vila Nova de 
Cerveira o valor mais alto com 32,6%. A taxa de saida antecipada do ensino e de 41 ,3%, o que 
reflecte a op9ao dos jovens pela procura de inser9ao precoce no mercado de trabalho, ou 
novamente a terem de acompanhar os Pais que partem para a emigra9ao no anseio de 
encontrarem melhores condi96es de vida . 

Nos ultimos dez anos o numero de matriculas tem vindo a baixar significativamente. No ensino 
basico esta redu9ao esta evidentemente relacionada com a redu9ao da taxa de natalidade. 0 
reduzido numero de alunos matriculados no ensino secundario reflecte a saida precoce da 
escola, que atinge no Concelho de Ponte de Lima 63,1% dos individuos entre os 18 e os 24 
anos, em cada 100 deste grupo etario, 63 nao tin ham completado o ensino secundario e nao 
se encontravam a frequentar a escola, sendo uma maior incidencia na popula9ao masculina. 

Ponte de Lima continua a ser o 44° Concelho mais pobre do pais , continua a ser o terceiro 
com os piores indices de desenvolvimento econ6mico e social do distrito, continua a ter o 
salario medio par habitante 32% abaixo da media nacional , o desemprego continua uma 
chaga, zonas industriais vazias, ausencia de industria que incorpore tecnologia e que erie 
emprego qualificado, empresas que fecham portas. 

E quanto a melhores condi96es de vida, nao se pode meter a cabe9a debaixo da areia, ou9am 
as queixas dos comerciantes , dos pequenos e medias empresarios sabre as imensas 
dificuldades par que passam para se manterem em actividade e garantirem os postos de 
trabalho. Ougam as numerosas familias pelas dificuldades que passam para assegurar a 

. satisfagao das suas necessidades basicas do dia-a-dia. Ou9am a grande maioria dos idosos 

em que a sua reforma s6 chega para pagar as despesas de habitagao, e o que dizer das 

dificuldades das famflias em aguentarem os filhos no ensino superior. 



Reafirmamos e defendemos que deveria existir uma preocupa9ao social e econ6mica no 

desempenho do exercicio da gestao do poder autarquico, a todos os niveis , embora seja 
proferido, nao tem nem sido visivel , nem praticado. 

Toda esta radiografia do tecido econ6mico e social do Concelho comprova que este metoda de 
"Beneficios Fiscais" par si s6 nao e suficiente para a concretiza9ao da estrategia de 
desenvolvimento a implementar em Ponte de Lima. E urgente que o Municipio pugne e 
revindique medidas a nivel regional para desenvolvimento do Concelho e de toda a regiao, 
nomeadamente a dinamiza9ao e reabilita9ao do Porto de Viana do Castelo com um potencial 
anual de carga proximo do milhao de toneladas , este porto movimenta apenas cerca de 
500.000 toneladas anuais. 0 adiamento da extensao dos dais cais existentes; a ausencia de 
acessibilidades rodoviarias adequadas, com um projecto aprovado que continua sem 
financiamento; a constru9ao de um ramal ferroviario que em articula9ao com a moderniza9ao 
da linha do Minho (e a sua extensao a Ponte de Lima e aos outros Concelhos do Vale do 
Lima), permitisse diversificar a oferta comercial e que permanece uma mera inten9ao no Plano 
de Desenvolvimento Estrategico do porto; a inexistencia de uma grua e de guindastes com 
capacidade de carga suficiente que permitisse uma utiliza9ao mais competitiva do porto, 
designadamente par contentores, sao algumas das raz6es que determinam o 
subaproveitamento quase cr6nico do Porto Comercial de Viana do Castelo. E bem um exemplo 
do desprezo e da quase total ausencia de investimento a que o Governo remete as 
infraestruturas existentes. 

E com o plena funcionamento de infraestruturas de este tipo e outras na Regiao que o 
Concelho beneficiara de maior atractividade para a fixa9ao de industrias e ocupa9ao dos P61os 
lndustrias e de cria9ao de pastas de trabalho que permitam criar e distribuir riqueza para de 
facto a nossa popula9ao usufruir de melhores condi96es de vida. 

Continuamos a defender que as colectas de IMI sabre os proprietarios do concelho de Ponte 
de Lima continuam a ser demasiado elevadas, e em especial pelos indices inflacionados de 
avalia9ao dos im6veis. Deveria existir uma visao estrategica que orientasse o concelho e, sem 
excep9ao, todos os seus agentes econ6micos, no sentido de um verdadeiro rejuvenescimento 
da sua popula9ao, das empresas, e do investimento de uma forma geral no concelho, que nao 
passara seguramente, nem pelo aumento de impastos, nem pela aprova9ao desta proposta. 

E-nos novamente apresentada a Proposta de Beneficios Fiscais num s6 pacote o IMI , IMT, IRS 
e Derrama, (para depois se dar a volta ao texto e submeter a vota9ao em separado) 
continuamos a considerar que e uma medida injusta, impr6pria, inadequada ao momenta 
econ6mico actual , e exageradamente elevadas as taxas , que conduzem a colectas tambem 
elevadas, pelo que somas contra a proposta apresentada. 

Consideramos que "Se os "648 975.00€" que a Camara municipal diz que perde de receita na 
redu9ao de 5% de IRS fossem canalizados para redu9ao do IMI e deduzida pelos 4 ou 5 
milhares de proprietarios das habita96es, aqui haveria uma redu9ao significativa de impastos 
para aquelas fam ilias jovens que ainda tiveram a possibilidade recente de adquirir casa, para 
aqueles que recuperaram as habita96es recentemente, para aqueles que herdaram os bens de 
fam ilia, naturalmente sentir-se-ia uma grande diferen9a na aplica9ao dos tao propalados 
beneficios fiscais . 

0 eleito da CDU- Coliga9ao Democratica Unitaria 

Joao Francisco Soares Gomes 

)o~~~A {o~~Cif7(7 P~A-G.-_~r;_ 



n @ :J;j PARTIDO SOCIALIST A 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima- Reuniao de 28 Junho de 2013 

Ponto B) da "Ordem do Dia" 

"Beneffcios fiscais a no 2014" 

Declara!;ao de Voto 

Neste momenta diffcil que o nosso Pais e a Europa atravessam, os Representantes do Partido 

Socialista nesta Assembleia Municipal consideram que todas as medidas tendentes a diminuir 

a sobrecarga de impastos a que os Cidadaos Portugueses e, em particular, os Pontelimenses 

estao sujeitos, sao sempre positivas. 

No entanto, em determinados niveis, pensamos que se poderia ir um pouco mais Ionge, 

algumas taxas e impastos poderiam diminuir, sem que o erario municipal sofresse 

consequencias negativas, antes pelo contrario. Par exemplo, ao nfvel dos "pedidos de 

licenciamento" no tocante a recupera<;:ao de predios urbanos degradados, deveriam ser dadas 

facilidades e estimulos significativos, no sentido de possibilitar que os Proprietaries realizem as 

interven<;:6es que se imp6em. 

Neste contexte, lamentamos que o Executive Municipal nao tenha aceite uma Proposta que 

neste ambito apresentamos na Reuniao de Setembro de 2012. Se assim fosse os Cidadaos de 

Ponte de Lima nao teriam sido sacrificados sem necessidade. Agora o Municipio veio confirmar 

a justeza da nossa proposta e valorizou ou optou pela sugestao que apresentamos. A teimosia 

as vezes tem custos desnecessarios. 

Par outro lado, consideramos que em termos contabilisticos nao e correcto referir-se que o 

Municipio sofreu perdas de x ou y, quando existiram outros beneficios indirectos, como par 

exemplo, com as receitas do I.M.I. do ana anterior! 

Fazendo votos para que estas medidas relativas ao IMI, IRS, IMT e Derrama sejam votadas em 

separado, cumpre-nos referir que, globalmente, aprovamos a Proposta apresentada, pelo que 

votamos a favor. 

Os Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ponte de Lima. 



Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Membros da Mesa 
Senhor Presidente da Camara Municipal 
Membros do Executivo 
Caras Colegas 

PROPOSTA 

0 PSD considera que a proposta de beneficios fiscais para o anode 2014 esta aquem do 
esperado, nomeadamente no que diz respeito a fixac;ao de taxas do I MI. 

Consideramos que o saldo financeiro apresentado pelo Municipio possui folga mais que 
suficiente para reduzir em 2014 , a valores minimos as referidas taxas. Se ha disponibilidades 
elas devem ser utilizadas para aliviar alguns dos encargos suportados pelos municipes, num 
momenta particularmente dificil para todos. 

Consideramos positivas as medidas relativas ao IRS, Derrama Municipal e as majorac;oes 
apresentadas para 2014, mas entendemos que ha condic;oes para ir mais Ionge. Os reflexos na 
baixa do impasto seriam quase nulos no orc;amento municipal , bastando para isso reduzir alguns 
gastos superfluos e nao prioritarios. 

Tendo em considerac;ao as dificuldades que as familias limianas, principalmente as de 
menores recursos, atravessam e considerando a situac;ao financeira apresentada pela autarquia , 
o PSD propoe aos membros desta Assembleia Municipal o seguinte: 

1. Fixac;ao da taxa de IMI para Predios Urbanos em 0,6%; 
2. Fixac;ao da taxa de IMI para Predios Urbanos avaliados nos termos do CIMI em 0,30% 

Esta proposta e perfeitamente exequivel. Espero, independentemente dos partidos que 
aqui representamos, tenhamos a capacidade de tamar uma decisao que atenda aos anseios 
manifestados pelas familias limianas. A nossa posic;ao nao e nova relativamente a descida de 
impastos, sempre defendemos a sua reduc;ao e por isso procuramos influenciar positivamente 
quem tomas as decisoes para a importancia da medida agora apresentada. 

Ponte de Lima, 28 de Junho de 2013. 

Os membros eleitos do PSD 



Assembleia Municipal - Ponte de Lima 

De: 
Data: 
Para: 

"Abel Baptista" <Abei.Baptista@cds.parlamento.pt> 
sexta-feira, 28 de Junho de 2013 23:17 
"Assembleia Municipal- Ponte de Lima" <assembleia@cm-pontedelima.pt> 

Ass unto: Fwd: Envio o texto da minha intervenc;ao na Assembleia Municipal de 28 de Junho 

Enviado do meu iPhone 

lniciar a mensagem reencaminhada: 

De: Nunc Matos <nuno.bg.matos@gmail.com> 
Data: 28 de Junho de 2013 23:08:04 WEST 
Para: <abel.l.baptista@ar.parlamento.pt> 
Assunto: Envio o texto da minha intervencao na Assembleia Municipal 
de 28 de Junho 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretaries Senhor 
Presidente da Camara Senhores vereadores, 
Caras Membros desta Assembleia Minhas Senhoras e meus Senhores 

Senhor Presidente da Camara, na informa9ao da necessidade de 
recrutamento le-se que os processes de gemina9ao sao um des "factores 
importantes para a promo9ao da nossa imagem no exterior, nomeadamente 
no desenvolvimento de novas iniciativas e na consolida9ao des projectos ja 
existentes." As gemina96es com cidades francesas, se a memoria nao me 
falha, sao des finais des anos 80, a pergunta que surge e, que projectos 
empresariais existem saidos do ambito dessas gemina96es? Senhor 
Presidente, isto para alem das visitas oficiais, clara. 

Posteriormente fazem alusao ao projecto "Feiras Novas em Fran9a", um 
projecto existente ha anos e que Adeline Tito de Morais tern side o rosto 
mais visivel. Significa entao, senhor Presidente, que o dito projecto nao tern 
conseguido atingir os seus objectives? Sera que existe uma barreira 
linguistica, e que pelo que tern side noticiado as "Feiras Novas em Fran9a", 
tambem conhecidas par "Mini Feiras Novas", sao feitas pela comunidade 
limiana que vive nos arredores de Paris. 

Le-se ainda que existe o putative "interesse manifestado por empresas do 
Principado de Andorra". Senhor Presidente, nao sei se sa be, mas 
curiosamente o Principado de Andorra e o unico pais do mundo cuja unica 
lingua oficial e o catalao, sendo que no seu territ6rio tambem sao falados o 
castelhano, o portugues e o frances, mas nesta ordem de numeros de 
falantes ... 

Finalmente le-se que sera "necessaria recrutar, com caracter de urgencia, 
um tecnico superior que reuna competencias relacionadas com acima 
exposto e com a lingua francesa, para criar pontes de relacionamento e 
promo9ao do municipio junto das popula96es e reg ices que privilegiam esta 
lingua como forma de comunica9ao" . Senhor Presidente, sabe que a lingua 
mais falada do mundo eo mandarim, ja agora, o frances e a decima, 
sabendo que a China e neste momenta um des paises que mais investe no 
mercado externo, esta a pensar em recrutar um tecnico superior em 
mandarim? 

03-07-2013 



Ql(lfl :.;..j PARTIDO SOCIALIST A 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima - Reuniao de 28 de Junho de 2013 

Periodo da "Ordem do Dia" -a linea F) "Estatuto do Direito de Oposi~ao"' 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

Como se sabe o "ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSI(:AO" engloba o "Direito 

a lnformacao", o "Direito a Consulta Previa", o "Dire ito de Participacao", o "Direito de Depor" 

e o "Direito de Pronuncia". 

Na qualidade de titular do Direito de Oposit;ao o Partido Socialista, atraves dos 

Representantes nesta Assembleia Municipal, considera por bem expor alguns pontos de vista sobre a 

materia em apret;o e, em simultaneo, solicitar alguns esclarecimentos. 

No Municipio de Ponte de Lima, desde que em Portugal foi instituido o Poder local 

Oemocratico, os Partidos Politicos da Oposit;ao nunca puderam exercer totalmente a atividade polltica 

nos diferentes 6rgaos Autarquicos, em particular, no Executive Municipal. 

Para o Partido Socialista a atividade politica dos Partidos Politicos da Oposit;ao tem a 

mesma importancia que tem os Partidos no poder autarquico ou legislative. Tem a mesma dignidade e 

a mesma legitimidade democratica, conferida pelo veredito popular, que tem os Partidos no poder. 

Representam sempre uma parte do eleitorado. Este eleitorado deve ter uma voz 

ativa em todos os 6rgaos, atraves dos respectivos representantes democraticamente eleitos. Nesta 

perspetiva, devem merecer o maior respeito e a atent;ao de todos os atores politicos. Democracia e 

diversidade, e pluralismo de ideias. 

Para o PS no espat;o municipal ou na Camara Municipal de Ponte de lima deveriam 

existir meios humanos, condit;oes fisicas e materiais para que a Oposit;ao pudesse exercer em plenitude 

a sua at;ao politica autarquica. Deveriam existir meios humanos de apoio tecnico e espat;os espedficos 

onde os Vereadores da Oposit;ao ou os eventuais Grupos de Trabalho ou Comissoes desta Assembleia 

Municipal pudessem acompanhar regularmente o normal funcionamento da atividade autarquica e ter 

um acesso mais facil ao exerdcio das respetivas tarefas. 

Mas, infelizmente, tal nunca aconteceu, apesar dos constantes apelos para que isto 

fosse posto em pratica como esta legal mente consignado. Portanto, no nosso ponto de vista, nem todos 

os Direitos invocados neste Relat6rio estao a ser cumpridos. 

No tocante aos "prazos" que o Relat6rio aborda, devemos referir que a infOf"mat;ao 

(editais, etc.) ou documentat;ao, com frequencia, e recebida de forma tardia ou no limite dos prazos. 

Este facto nao permite uma analise adequada, sobretudo, quando se trata de assuntos mais complexos, 

como por exemplo, os que se referem a Pianos de Atividade e Ort;amentos, limitando-se desta forma 

uma at;ao de fiscalizat;ao mais aprofundada, mais correta e mais adequada. 

Neste contexto, e apos os considerandos expostos, tendo em aten~ao que a lei n!! 24 de 26 de maio 

esta em vigor ha 15 anos, desde o ano de 1998, os Representantes do Partido Socialista, solicitam ao 

Sr. Presidente da tamara que os esclare~a, que medidas tomou ou pensa vir a tomar no sentido de 

promover a aplica~ao plena do "Estatuto do Direito de Oposi~ao"legalmente instituido? 

Os Representantes do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Periodo da Ordem do dia 
G) Discussao e votal_:fao da proposta de "Definic;:ao de criterios objectivos e 
quantificaveis a estabelecer para inclusao nas Normas lnternas do Municipio para a 
concessao de atribuil_:fao de subsidios a Associal_:foes Culturais e Desportivas do 
Concelho" 

Exm 0
. Sr. Presidente da Assembleia Municipal , Sr. Presidente da Camara Municipal , Srs. 

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

0 movimento associative em Ponte de Lima, pela diversidade das actividades que desenvolve; 
pela sua dimensao e pelos projectos que tem sabido concretizar constitui um pilar fundamental 
para um desenvolvimento harmonioso do concelho. 

Aos municipios cabe apoiar de forma transparente e criteriosa e no quadro do exercicio 
democratico do poder autarquico, o desenvolvimento de projectos associativos centrados nas 
infra-estruturas, na concretizac;:ao de eventos, na formac;:ao de dirigentes e quadros, no 
desenvolvimento da actividade regular e na democratizac;:ao do acesso as actividades por si 
desenvolvidas. 

As Associac;:6es Culturais , Recreativas e Desportivas assumindo-se como agentes e actores de 
um diversificado e continuo progran1a de animac;:ao s6cio recre~tiva e cultural tem contribuido 
objectivamente para a preservac;:ao da heranc;:a cultural e patrimonial do concelho e para a 
criac;:ao de centros de desenvolvimento civico, intelectual e artistico. 

A CDU empenhada em contribuir para o aperfeic;:oamento de normas, de criterios objectivos e 
quantificaveis na definic;:ao de concessao de subsidies a associac;:6es culturais e desportivas do 
concelho, entende que as normas internas do municipio para o efeito que remontam a 2002, 
estao desfasadas da realidade actual do movimento associative, dai a nossa motivac;:ao em 
propor a elaborac;:ao de um novo Regulamento do programa de apoio ao Associativismo 
Cultural e Recreative. 

Ao implementar esta proposta pretende-se que desta forma, a existencia de um regulamento 
municipal seja um quadro de referencias unico, comum a todas as associac;:6es, que permita 
fazer uma avaliac;:ao objectiva do modo como a autarquia valoriza as suas actividades e 
reconhece o seu papel no desenvolvimento estrategico do concelho. 

Consideramos que com a "Definic;:ao de criterios objectives e quantificaveis a estabelecer para 
inclusao nas Normas lnternas do Municipio para a concessao de atribuic;:ao de subsidies a 
Associac;:6es Culturais e Desportivas do Concelho" constituira uma ferramenta de 
aperfeic;:oamento das regras de transparencia na atribuic;:ao dos apoios , incentivando as 
associac;:6es a melhor definirem os seus objectives e melhor avaliarem a eficiencia e a eficacia 
dos seus projectos e programas. 

Empenhados na democratizac;:ao e na qualidade da actividade cultural e desportiva dos 
limarenses e conscientes de que a concretizac;:ao deste objective se faz com base em parcerias 
com o movimento associative e de que estas tem de assentar em procedimentos transparentes 
e claramente definidos, estamos plenamente confiantes de que a Camara Municipal de Ponte 
de Lima tera em conta a experiencia acumulada, as preocupac;:6es organizativas e o 
enquadramento legal e sabera dar acolhimento as sugest6es propostas para a definic;:ao dos 
diversos tipo de apoio a colocar a disposic;:ao do movimento associative cultural , recreative e 
desportivo. 



Sao estes os objectivos fundamentais que levaram a que a CDU tomasse a iniciativa de trazer 
a discussao e vota9ao a proposta que passamos a apresentar: 

0 eleito da t_ f _ 
~~ ~Ct-~ct 

Sandra Ma~rida Fernandes 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Proposta de " Defini9ao de criterios objectivos e quantificaveis a estabelecer para 

inclusao nas Normas lnternas do Municipio para a concessao de atribui9ao de subsidios 

a Associa96es Culturais e Desportivas do Concelho" 

No Municipio de Ponte de Lima a atribuit;ao de subsidios a Associat;6es Culturais e 
Desportivas e regida ainda pelas Normas lnternas para a Concessao dos mesmos, aprovadas 
em Mart;o de 2002. Tendo em conta a evolut;ao e o papel das Associat;6es, considera-se 
necessaria uma nova linha de definit;ao que se adapte a realidade actual e que permita fazer 
uma avaliat;ao objectiva do modo como a autarquia valoriza as suas actividades e reconhece o 
seu papel no desenvolvimento estrategico do concelho. 

E reconhecido unanimemente que as Associat;6es de Ponte de Lima sao palos de 
desenvolvimento sociocultural, desempenhando um papel fundamental na vida do concelho, 
promovendo a responsabilizat;ao e intervent;ao dos cidadaos em varias esferas da vida social , 
como sao a pratica desportiva, as actividades recreativas, ambientais e culturais. 0 cultivo de 
uma relat;ao permanente e transversal entre o Municipio e as associat;6es/colectividades torna 
certamente mais proficuo o desenvolvimento de estrategias comuns. 

Desta forma , a existencia de um regulamento municipal do qual constem criterios e objectivos 
claros, sera um importante veiculo de transparencia e correct;ao, que todas as associat;6es 
devem apoiar e do qual o Municipio se deve orgulhar. 

Por isso considera-se que a definit;ao de criterios objectivos e quantificaveis a estabelecer para 
inclusao nas Normas lnternas do Municipio - Regulamento do Programa de apoio ao 
Associativismo Cultural e Recreativo - para a concessao de atribuit;ao de subsidios a 
Associat;6es Culturais e Desportivas do Concelho devem considerar: 

(Para economizar tempo permitam-me que nao proceda a leitura das sugest6es para inclusao 
em novo regulamento, visto todos terem o seu conhecimento atraves da proposta em vosso 
poder) 

-Que as associat;6es ( e os tipos de apoio a atribuir) serao assim divididas: 

* Os apoios as associat;6es culturais/recreativas serao divididos em quatro grupos: 
a) Actividades artisticas e dinamizat;ao cultural , no ambito da musica, da dant;a, do folclore e 
do teatro; 
b) Eventos culturais e recreativos e actividades de preservat;ao do patrim6nio cultural e 
etnografico; 
c) Colaborat;ao em eventos organizados pela Autarquia. 

* Os apoios as associat;6es desportivas serao divididos tambem em cinco grupos: 
a) Numero de Atletas federados individuals em competit;ao e/ou format;ao por Associat;ao; 
b) Numero de atletas em pratica desportiva /lazer por Associat;ao; 
c) Representatividade Concelhia e Merito; 
d) Colaborat;ao em eventos organizados pela Camara; 
e) lnstalat;6es Pr6prias 

- Que sejam consideradas , para efeito da aplicat;ao dos criterios , as Associat;6es 
Culturais/Recreativas e as Associat;6es Desportivas. 

- Os subsidios a Associat;6es Musicais, Recreativas e Culturais para despesas correntes 



serao distribufdos percentualmente da seguinte forma: 
a) Actividades artfsticas e dinamiza9ao cultural , no ambito da musica, dan9a, folclore e teatro-
50% do total da verba a distribuir; 
b) Eventos Culturais e Recreativos , Actividades de Preserva9ao do Patrim6nio Cultural e 
Etnografico- 25% do total da verba a distribuir; 
c) Colabora9ao em eventos organizados pela Autarquia- 25% do total da verba a distribuir. 

- Os subsfdios a Associa96es Desportivas para despesas correntes, serao distribufdas da 
seguinte forma: 
a) Numero de atletas federados em competi9ao e/ou forma9ao por Associa9ao- 45% da 
verba total a distribuir. As Associa96es que promovam a forma9ao federada em desportos 
individuais serao majoradas em 1.5; 
b) Numero de atletas em pratica desportiva /lazer por Associa9ao- 5% do total da verba a 
distribuir; 

-As Associa96es que tenham entre: 
o 0 Atletas- 20 atletas: serao majoradas em 2; 
o 21 Atletas - 50 atletas: serao majoradas em 4; 
o 51 Atletas- 100 atletas: serao majoradas em 5; 
o + de 100 atletas : serao majoradas em 6. 

c) Representatividade Concelhia e merito- 30% do total da verba a distribuir; 
Para o merito conta a: 
o Participa9ao em Campeonatos Regionais: serao majoradas em 2; 
o Participa9ao em Campeonatos Nacionais: serao majoradas em 3; 
o Campeao Regional: serao majoradas em 2 x participa9ao em campeonatos regionais; 
o Campeao Nacional: serao majoradas em 2 x participa9ao em campeonatos ·nacionais. 

d) Colabora9ao em eventos organizados pel a Camara- 10% do total da verba a distribuir; 

e) lnstala96es Pr6prias- 10%. 

E com estes objectives que elaboramos esta proposta, sugerindo a Camara Municipal de Ponte 
de Lima a cria9ao de um regulamento municipal de atribui9ao de subsfdios e apoios a todas as 
associa96es concelhias, num contexto de racionaliza9ao de recursos disponfveis, dentro do 
qual e importante clarificar publicamente as normas e os criterios que a eles presidem . Assim 
os eleitos da CDU apresentam nesta sessao ordinaria da assembleia municipal a seguinte: 

PROPOSTA 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 28 de Junho de 2013 delibera: 

• Que o Municipio de Ponte de Lima elabore urn novo Regulamento do 
Programa de apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo; 

• Que as normas de criterios objectivos e quantificiweis sugeridos nesta 
proposta sejam incluidas no Regulamento a elaborar. 

De/ibera ainda: 

Que os serviqos de secretariado desta assembleia municipal; Remetam a 
presente de/iberaqao a Camara Municipal para no ambito da organizaqao e 
funcionamento dos seus serviqos e no da gestao corrente, dar procedimento 
ao artigo 64°. - Compet{mcias, a/inea b) Executar e velar pelo cumprimento 
das deliberaqoes da assembleia municipal (Lei 169/99, de 18 de Setembro). 

Os eleitos da CDU - Coligac;ao Democratica Unitaria 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Periodo da Ordem do dia 

H) Discussao e votayao da proposta de " Realizayao de lniciativas desportivas no ambito 

do Municipio" 

Exm 0 Sr. Presidente da Assembleia Municipal , Sr. Presidente da Camara Municipal , Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

0 pleno direito a cultura fisica e ao desporto para todos consagrado constitucionalmente, tem 
profunda significado politico e cultural e uma importancia significativa o incentivar pelos 
Municipios de vastos programas desportivos lnter-freguesias procurando afirmar o desporto e 
as actividades fisicas e recreativas como factores de desenvolvimento social e de melhoria da 
qualidade de vida da populac;;ao. 

A CDU tendo em conta os principios que tem norteado o desenvolvimento das politicas 
desportivas dos Municipios e continuando atentos as dinamicas desportivas do Concelho, 
entendemos ser oportuno lanc;;ar a proposta da realizac;;ao do I Torneio colicelhio lnter
freguesias, em futebol de 5, no ambito do Municipio, como um desafio que permita, por um 
lado, mobilizar os cidadaos para uma maior e mais abrangente pratica desportiva e, por outro , 
a rentabilizac;;ao das instalac;;6es desportivas descobertas ou cobertas existentes. Referimo-nos 
aos polidesportivos espalhados pelas varias freguesias do nosso Concelho e que podem servir 
para um projecto entre freguesias , capaz de envolver grupos de cidadaos nas faixas etarias 
mais avanc;;adas. 

As virtudes de projectos municipais de programas desportivos lnter-freguesias, serao 
ferramentas importantes para proporcionar meios praticos de beneficios de ordem fisica, de 
convivio e de confraternizac;;ao , de sao desportivismo, e de prazer de participar em actividades 
desportivas onde a presenc;;a de cada um , em conjunto com as associac;;6es culturais e 
desportivas, constitui uma oportunidade para poder fortalecer o conceito de que o desporto 
deve ser praticado por todos, dignificando o desporto como forma de expressao cultural 
empenhada e desinteressada. 

Na anterior sessao desta Assembleia Municipal aquando da apresentac;;ao da criac;;ao do 
Conselho Desportivo Municipal , diziamos, e passo a citar "A CDU considera que a autarquia de 
Ponte de Lima deve ter um pape/ cada vez mais estimufante no desenvofvimento desportivo e 
no aumento da pratica desportiva, e fundamental conjugar todos os recursos e meios de 
instituic;oes e entidades pub/icas e privadas, no sentido de atingir os objectivos pretendidos na 
sua integra, torna-se essencia/ estruturar e executar uma pofftica desportiva que agregue os 
agentes desportivos /ocais, e nf!w os excfua, e necessaria promover uma pofftica desportiva 
participativa no Conce/ho ". 

Necessariamente que para o exito e a realizac;;ao destes programas e fundamental contar com 
o contributo das Juntas de Freguesia e dos Clubes Desportivos locais, para que as populac;;6es 
possam encontrar na pratica desportiva os valores do convivio, da partilha, da solidariedade e, 
sobretudo, da participac;;ao saudavel. A CDU considera da maior importancia o implementar no 
ambito do municipio de uma politica municipal de oportunidades e garantia de todos os 
municipes terem acesso a cultura fisica e ao desporto, que consideramos prioritario para 
promover uma politica desportiva participativa no Concelho. Assim passamos a apresentar a 
nossa proposta: 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 28 de Junho de 2013 

Proposta de" Realiza~ao de lniciativas desportivas no ambito do Municipio" 

Tendo em conta os princfpios que devem nortear o desenvolvimento das polfticas desportivas 
dos Municfpios e continuando atentos as dinamicas desportivas do Concelho, entendemos ser 
oportuno lan9ar um desafio que permita, porum lado, mobilizar os cidadaos para uma maior e 
mais abrangente pratica desportiva e, por outro, a rentabiliza9ao das instala96es desportivas 
descobertas ou cobertas que tem sido construfdas nos ultimos anos . Referimo-nos aos 
polidesportivos espalhados pelas varias freguesias do nosso Concelho e que podem servir 
para um projecto entre freguesias , capaz de envolver grupos de cidadaos nas faixas etarias 
mais avan9adas. 

A total ausencia de pratica desportiva entre freguesias , por um lado, eo salutar relacionamento 
entre todos aqueles que valorizam estas praticas, por outro, levam-nos a propor a cria9ao do I 
Torneio lnter-Freguesias do Concelho de Ponte de Lima na modalidade de Futebol de 5 
(cinco) , evento que se pretende seja dinamizador da actividade desportiva regular e de salutar 
convfvio entre cidadaos e respectivas colectividades participantes. 

· Os pressupostos que nos levam a apresentar tal proposta sao: 

1°- Rentabilizar os espa((os polidesportivos descobertos (Na quase totalidade votados ao 
abandono, e em muitos casos muito degradados). 

2°- Aproveito dos muitos recintos polidesportivos cobertos aos quais nao tem sido dado 
aproveitamento e que os justifique. 

3°-Dinamizar num perfodo de ferias, uma actividade, que promova o convfvio entre as nossas 
gentes, as quais podemos juntar os nossos emigrantes e eventualmente turistas. 

4°- Mobilizar clubes e associa96es da modalidade, que nas suas actividades ordinarias tem 
demonstrado grande capacidade organizativa. 

5°- Ocupar, ainda que sazonalmente, os muitos tecnicos desportivos que infelizmente se 
encontram numa situa9ao desocupayao, e que aqui terao uma oportunidade de demonstrar as 
competencias adquiridas na sua forma9ao. 

Esta nossa iniciativa tem como ideia sugerir que o municipio atraves do departamento 
competente erie, divulgue e dinamize este evento, que podera ter como perfodo de realiza9ao 
os meses de Julho e Agosto, perfodo de ferias de muitos cidadaos limianos emigrados ou 
imigrados proporcionando-lhes um sao convfvio com os seus conterraneos. 

Assim os eleitos da CDU apresentam nesta sessao ordinaria da assembleia municipa l a 
seguinte: 

PROPOSTA 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 28 de Junho de 2013 delibera: 

Que seja criado o I Torneio lnter-Freguesias do Concelho de Ponte de Lima na 
modalidade de Futebol de 5 (cinco). 

Delibera ainda: 



Que os serviqos de secretariado desta assembleia municipal; Remetam a 
presente deliberaqao a Camara Municipal para no ambito da organizaqao e 
funcionamento dos seus serviqos e no da gestao corrente, dar procedimento ao artigo 
64°. - Compet€mcias, alinea b) Executar e velar pelo cumprimento das deliberaqoes da 
assembleia municipal (Lei 169/99, de 18 de Setembro). 

Os Eleitos da CDU - Coliga9ao Democratica Unitaria 

~Ac_~a~r! 
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