
Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 29 de Abril de 2013 

Proposta de cria~ao do 11Conselho Desportivo Municipal" 

lntrodu~ao 

0 desporto, nas suas diversas modalidades, na vertente competitiva ou de manutenc;:ao, e 

uma pr<Hica que se reveste de fundamental importancia enquanto instrumento de promoc;:ao 

da saude e de estilos de vida saudaveis, alem de ser um importante estfmulo a habitos de 

convfvio social que deve fazer parte da Educac;:ao dos cidadaos na perspectiva da formac;:ao da 

cultura integral do indivfduo. 

A consagrac;:ao das polfticas publicas desportivas, no ambito autarquico, tem sofrido mutac;:oes 

significativas, ao Iongo das ultimas decadas. Esta evoluc;:ao tem um caracter relevante, uma vez 

que os poderes locais usufruem, actualmente, de uma relac;:ao privilegiada com a populac;:ao. 

0 desporto tem vindo a aumentar o seu espac;:o de influencia na sociedade, onde se assume 

como um servic;:o que propicia a educac;:ao, cultura, lazer e mesmo a economia. 

Ao Iongo do tempo, a importancia dada ao fen6meno desportivo sofreu inumeras mutac;:oes, 

inferindo-se daf varias form as de manifestac;:ao no quotidiano das populac;:oes. 

No que concerne as polfticas de desenvolvimento desportivo local e necessaria efectuar um 

levantamento da realidade cultural, hist6rica e econ6mica de cada concelho. A concertac;:ao de 

polfticas autarquicas parte de uma 16gica conceptual, mas que requer sustentac;:ao pratica . 

Assim, "o grande desafio que se colocara nos pr6ximos anos aos poderes politicos desportivos, 

e o de se adaptarem a esta dinamica plural e o de conseguirem passar de um corpo de 

polfticas que se dirigiam as necessidades colectivas de alguns, para polfticas que respondam as 

necessidades individuais de muitos". 

Na Lei n.Q 159/99, de 14 de Setembro, diploma que legisla o quadro de transferencia de 

atribuic;:oes e competencias as Autarquias, e consignado expressamente como atribuic;:oes dos 

munidpios e das freguesias o domfnio dos tempos livres e desporto. Ainda estabelece, pia near 

gerir e realizar investimentos publicos em instalac;:oes e equipamentos para a pratica 

desportiva e recreativa de interesse municipal; Licenciar e fiscalizar recintos de espectaculos; 

Apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse municipal; Apoiar a construc;:ao e 

manutenc;:ao de equipamentos desportivos e recreativos de ambito local. 

A CDU constatando que na Autarquia de Ponte de Lima nao existem polfticas de dinamizac;:ao, 

gestao e conservac;:ao do parque desportivo municipal decidiram tamar a iniciativa de trazer ao 

plenario desta Assembleia Municipal a proposta da criac;:ao de um 6rgao municipal cujo 

prop6sito e existencia, foi ja reconhecido em varios pontos do Pafs, por diversas autarquias, 

como pilar estruturante do desenvolvimento desportivo, social e econ6mico das suas 

populac;:oes. 



A CDU no sentido de prestar a sua colabora~ao para uma n3pida imp!ementar;ao do 

funcionamento do 6rgao Municipal agora proposto a esta Assembleia, que estamos confiantes 

os seus membros reconhecerao a necessidade e urgencia da sua cria~ao, anexam a esta 

proposta um projecto de estatutos para considerar;ao e posterior votar;ao pe!o Executive 

Municipal. 

A consagrar;ao do acesso ao desporto e cultura ffsica como um direito exige, portanto, das 

autarquias, um envolvimento especial para a sua materializar;ao. Na verdade, continuamos a 

assistir a uma situar;ao em que desporto e cu!tura ffsica sao um direito meramente 

programatico sem reflexo objective no dia-a-dia dos cidadaos. Quer seja pela efectiva ausencia 

ou mau estado de infra-estruturas pub!icas para a pratica desportiva, quer seja pe!a cada vez 

mais exigente cadencia do ritmo de vida dos trabalhadores, nao podemos ainda afirmar que a 

pratica desportiva abrange a grande parte da popular;ao. Assim os e!eitos da CDU apresentam 

nesta sessao ordinaria da assembleia municipal a seguinte: 

A 

de lima. 

Executor e velar 

18 de '\;"''~"'"'""''"' 

em 

criado o Conselho no do 

"'""'' .. "''~,. .. ;,J!"Jr, desta assembleia 166'-''"n.·BV'-''u, 

fl18'1'11nn·n do nn>nr.,7r>rnn 

ru:>·t::ti'in Corrente; dar 64!!, - to.mtle£,emciO.S. 
nJimnlrmn<>l-trn das delibera~oes do assembleia mt-um~lojr;;u 

ARTIGOV! 

de Ponte 



1. E constitufdo o Conselho Municipal do Desporto, no ambito do Municipio de Ponte 

de Lima. 

2. 0 COM e uma estrutura consultiva do Municipio de Ponte de lima. 

3. Ao COM compete emitir pareceres de natureza facultativa e as suas delibera~oes 

nao vinculam OS 6rgaos do Municipio. 

4. Dar contribui<;:ao anualmente para a elabora<;:ao do Plano de Actividades da Camara 

na area do 

5. Criar condi<;:oes para que os diferentes agentes desportivos do Municipio tenham 

um local de encontro e dialogo sobre os seus problemas e dificuldades, analisando a 

possibiiidade de se elaborar um trabalho em comum, devidamente coordenado. 

6. Fornecer condi<;:5es para que o Movimento Associative do Concelho e os outros 

entes desportivos exprimam as suas opinioes publicamente em rela<;:ao a qualquer tipo de 

medidas, situa<;oes, dificuldades e problemas a eles referidos, sejam de caracter local, regional 

ou nacional. 

7. Criar condi<;5es para que se elaborem projectos integrados, se emitam sugest5es de 

e tomadas de posi<;ao referidas a qua!quer area ou questao desportiva. 

ARTIGOV2 

Compete ao COM designadamente: 

a) Emitir pareceres par solicita~ao dos 6rgaos municipais; 

b) Pronunciar-se sabre os projectos municipais relativos a materias de 

desenvolvimento desportivo: 

c) Apresentar propostas, sugestoes ou recomenda<;:oes aos 6rgaos do Municipio; 

d) Propor a adop<;ao de medidas que conduzem a observancia dos prindpios da etica 

desportiva; 

e) Reflectir criticamente sabre os niveis de sucesso desportivo concelhio; 



f) Emitir parecer quanta a construc;ao, amp!iac;ao de infra-estruturas desportivas 

necessarias ao desenvolvimento desportivo do Concelho; 

g) Dar pareceres aos criterios de Apoio ao Movimento Associative Desportivo; 

h) Emitir parecer, quanta as Normas Gerais e as condic;oes de utilizac;ao das lnstalac;oes 

Desportivas Municipais; 

i) Pronunciar-se sobre as Taxas de Utilizac;ao das !nstalac;oes Desportivas 

anterior. 

j) Aprovar o Regulamento lnterno; 

k) Outros assuntos de interesse param o Movimento Associative Desportivo. 

ARTIG04.!? 

1. 0 Conselho tern a seguinte composic;ao: 

na 

a) 0 Presidente da Camara Municipal ou o Vereador do Desporto, como seu 

representante, que preside; 

b) Um representante de cada grupo politico da Assembleia Municipal; 

c) Quatro Presidentes das Juntas de Freguesia ou seus representantes; 

d) Seis elementos a eleger do Movimento Associative Desportivo, sendo 

Pelo menos dois das Freguesias nao Urbanas; 

e} Um representante de cada modalidade cujas associac;oes distritais e federac;5es 

nacionais tenham sede na area do Municipio. 

f) Um representante de cada de escolas com sede na area do municipio; 

g) 0 coordenador da Unidade de Saude Familiar 

h) Um representante das IPSS com sede na area do Municipio; 

2. Considera-se Movimento Associative, Os Clubes e Organiza~oes regularmente 

constituidas. 



3. Cada Conselheiro pode representar uma entidade das acima referidas. 

ARTIGO SJ! 

1. Os mandatos dos membros do CDM terao a durac;:ao do mandatos dos 

6rgaos do Municipio; 

2. Os membros do CDM tomam posse perante o Presidente da Municipal; 

3. As entidades representadas no CDM podem substituir os seus representantes 

mediante comunicac;:ao por escrito ao Presidente do Conse!ho. 

ARTIGO 6.Q 

de 

1. Perdem o mandato, os membros do Conselho que faltem, injustificadamente, a tres 

reunioes. 

2. A substitui<;:ao dos membros que perdem o mandata e solicitada pelo presidente as 

entidades representadas, ap6s delibera<;:ao do Conselho. 

ARTIGO 7Jl 

1. 0 Conselho funciona em plenario. 

2. Podem ser constituidas Comissoes Especializadas, por iniciativa do Plenario; 

3. Sempre que for entendido conveniente, podem ser convidadas para participarem 

em reunioes, outras entidades ou individualidades que nao integrem a composic;:ao do 

Conselho; 23 

4. Cabera a Camara Municipal assegurar os meios logisticos ao regular funcionamento 

do Conselho. 

ARTIG08J! 

de 



A cada representante cabera um voto. 

ARTIG09.!2 

1. 0 Plenario do Conselho reune em sessoes ordinarias e extraordinarias; 

2. As sessoes ordinarias realizam-se semestralmente: 

3. 0 Presidente do Conseiho padera convocar sessoes extraordim1rias par sua inidativa 

au par solicita<;ao da maioria dos seus membros; 

4. As reunioes do Conselho terao Iugar na sala das sessoes da Assembleia Municipal. 

ARTIGO 10.2 

(Mesa) 

A Mesa do plenario sera constitufda pelo Presidente e dois secretaries eleitos. 

ARTIGO 11.!? 

1. As reunioes do CDM sao convocadas por escrito pelo Presidente, com a 

antecedencia minima de quinze dias. 

2. Da convocat6ria devem constar a data, hora e local da reuniao, bem como a 

respectiva ordem de trabalhos. 

ARTIGO 12J! 

e 

1. As sessoes plenc'lrias funcionam desde que estejam presentes a maioria dos seus membros; 

2. As delibera<;:oes sao tomadas por maioria simples, tendo o presidente voto de 

qualidade; 



3. De cada sessao, sera elaborada ata, a qual ficarao apensas todas as dedarac;:oes e 

propostas apresentadas. 

ARTIGO 14.!1 

0 Regulamento lnterno de funcionamento do Conselho devera ser discutido na 

sessao de cada mandate e aprovado ate a sessao seguinte por maioria simples. 

ARTIGO 15.2 

Os casos omissos do presente reguiamento serao decididos em plena rio do Conselho. 

ARTIGO 16.!2 

em 

0 presente Regulamento entra em vigor depois de decorridos 15 dias ap6s a sua 

publicac;:ao no Diario da Republica. 


