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----- Aos vinte e cinco dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, nos 

tennos da alinea b) do n.0 1, do art. 0 30°, da Lei 11.0 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu 
pelas nove horas, em sessao ordinaria, a Assem bleia Municipal de Ponte de Lima, no 
Audit6rio Rio Lima, presidida pelo Senhor Professor Doutor Salvato Vila Verde Pires 

Trigo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------

----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------
----- A) Aprecia9ao e votac;ao da ata da sessao anterior (Doc. I); -----------------------------
----- B) Leitura do expcdiente c informa96es da mesa; ----------------------------------------
---- C) Aprescntac;ao de recomendac;6es, propostas ou moc;6es, votos de louvor, 

eongratulac;ao, saudac;ao, protesto ou pcsar. ----------------------------------------------------
----------- C.l. Moc;ao em defesa do servic;o publico municipal e dos direitos dos 
trabalhadores.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- D) Outros assuntos de interesse municipal. ------------------------------------------------
----- 2. Periodo de IntervenfOo do publico; -----------------------------------------------------

---- 3. Periodo da Ordet.n do l>ia: -----------------------------------------------------------------
___ A) Apreciac;ao da "lnformac;i\o do Presidente da Cftmara bern como da situa-rao 
financeira do Municipio" (Doc. IT); ------------------------------------------------------------
----- B) Discussao e votac;ao da "Proposta de reconhecimento do interesse publico 
municipal na regularizac;ao da instalac;ao pecuaria relativa ao Processo Diversos no 
529/16, requerida por Maria Custodia Cerqueira Barreiros, com base na alinea a) 
do no 4 do are so do Decerto Lei no 16S/2014 de OS de novembro'' (Doc. III); ----~---

----- C) Discussao e votayao da "Proposta de rcconhecimcnto do interesse publico 
municipal na regularizac;ao da instalac;ao pecuaria relativa ao Processo Diversos D0 

505/16, requerida por Manuel Alves Antunes, com base na alinea a) do n° 4 do art0 

5° do Decerto Lei no 16S/2014 de OS de novembro" (Doc. IV); ---------------------------
----- D) Discussao e votayao da "Proposta de reconhecimento do interesse publico 
municipal na regularizac;ao da instalac;ao pecuaria relativa ao Processo Diversos n° 
504/16, requerida por Maria Lucia Cerqueira de Oliveira, com base na alinea a) do 
n° 4 do art0 so do Decerto Lei no 16S/2014 de OS de novembro" (Doc. V). -------------
----- Estiveram ausentes e apresentaram pedidos de substitui9ao e justificac;ao o senhor 
Presidente da Junta de freguesia de Vitorino das Donas que se fez substituir pelo 
secretario Antonio Pedro Costa Lima Alves, e os membros eleitos Natalia Elisabete de 

Castro Rodrigues, Ana JUlia Arat~jo de Abreu Viana, Clara Alexandra Magalhaes da 
Rocha, Joaquim Rosas e Gonc;alo Ntmo Abreu de Amorim e Castilho.----------------------
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------ Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara. ref'erencia as interven9oes 
f'e itas durante a sessao da Assem bleia Municipal. ----------------------------------------------
--- 1. Perfodo de Antes da Ordem do Dia: --------------------------------
---- A) Aprecia~io e vota~io da Ata da sessao anterior: sujeita a vota~ao foi 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa.;oes da mesa. A Secret:hia da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 16 de dezembro de 2016 e 24 de fevereiro de 

20 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----- C) Apresenta.;ao de. recomenda.,oes, propostas ou mo~oes, votos de louvor, 
congratula~ao, sauda~ao, protesto ou pesar. ------------------------------------------------
----- C.l . lnterveio o membro eleito Sandra Fernandes (CDU) com a apresenta<;ao de 
tuna mo9ao em defesa do servi90 pitblico municipal e dos direitos dos trabalhadores 

(Doc. no 1). -------------------------------------------------------------------------------------------
------ Seguiu-se a intervenc;ao do membra eleito Abel Lopes (CDS-PP) (Doc. no 2), 
demonstrando o apoio do CDS-PP a recandidatura do Senhor Presidente Eng.o Victor 
Mendes c da sua equipa a C§.mara Municipal de Ponte de Lima, elogiando o seu 

percurso autarquico. ---------------------------------------------------------------------------------
------- Interveio ainda o membro eleito Ricardo Vieira (PSD) propondo uma mo9ao de 
repudio sobre o funcionamento, a desmaterializac;ao do servic;o de urgencia de medicina 
intema do Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, a Unidade Local de Saude 

do i\lto rv1irlilo. ---------------------------------------------------------------------------------------
----- Seguiu-se a interven9ao do membro eleito Antonio Carlos Matos (PS) para se 
associar a mos:ao apresentada em defesa do servi9o publico municipal e dos direitos dos 

trabalhado res . -------------------- --------------------------------------------------------------------
------- 0 Senhor Presidente da Camara Municipal usou da palavra para prestar os 
esclarecimentos tidos por convenientes, tendo solicitado autorizavao para a Senhora 
Vereadora Dr.3 Ana Machado prestar esclarecimcntos relativamente a mov~o de rep(ldio 
apresentada pelo membra eleito Ricardo Vieira (PSD), interven9ao autorizada pelo 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------
------ Os membros eleitos Ricardo Vieira e Pedro Ligeiro solicitaram esclarecimentos 

adicionais ao Senhor Presidente da Camara Municipal, que os preston. ---------------------

------ Sujeita a vota~ao a mor;ao em defesa do servityo publico municipal e dos clireitos 
dos trabalhadores foi a mesma rejeitada com trinta e dois votos contra, vinte votos a 

favor e sete absten96es. -----------------------------------------------------------------------------
------ Sujeita a votatyao a mor;ao de repudio sabre a desmaterializavao do servivo de 
urgencia de medicina interna do Hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, f'oi 
deliberado por unanim.idade que a mesa da Asscmbleia Mtmicipal reitere a 

2 



s. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CODIGO POSTAL 4990-062 

correspondencia anterior sobre a necessidadc de resolver a ausencia de medico 
intemista na urgencia do Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima, junto nao s6 
do Conselho de Administra9ao da ULSAM, mas tambem do Conselho Diretivo da 

1\ItS-~otte. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- D) Outros assuntos de interesse municipal. Inscreveram-se para intervir neste 
ponte: os membros eleitos Ant6nio Carlos Matos (PS), Sandra Fernandes (CDU) (Doc. 
n° 3), Pedro Ligciro (PSD), Alipio Barbosa (M51 ), Alipio Matos (PSD), Natalia Lima 

(PSD) e Nuno Matos (PSD) (Doc. n° 4 ). --------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da C§.mara prestou os esclarecimentos tidos por convcnicntes. 
----- Os membros eleitos Antonio Carlos Matos (PS), Alipio Matos (PSD), Ricardo 
Vieira (PSD), Alipio Barbosa (M51) e Pedro Ligciro (PSD) para pedir esclarecimentos 
ao senhor Presidente da Camara que os prcstou. -----------------------------------------------
----- Tntervieram os membros eleitos Mccia Martins e Abel Lopes para solicitar ponto de 
ordern a Mesa.----------------------------------------------------------------------------------------
----- 2. Periodo de intcrven~ao do publico. Registou-se para intervir neste ponte o 
senhor Jose Manuel Leitao Puga, residentc na Freguesia de Rebord5es- Souto. ---------
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia9ao da Informa~Ao do Presidente da Camara bern como da situa~ao 
financeira do Municipio"; lnscreveu-se o rnembro eleito Sandra Femandes (CDU) 

(Doc. no 5). -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
----- B) Discussao e vota9ao do "Proposta de reconhecimcnto do interesse publico 
municipal na regulariza~ao da instala~ao pecmiria relativa ao Processo Diversos o0 

529/16, requerida por Maria Custodia Cerqueira Barreiros, com base na alinea a) 
do n° 4 do art.0 5° do DL 165/2014 de 05 de novembro". Inscreveram-se os rncrnbros 
eleitos Joana Silva (M51 ), Sandra Femandes (CDU) (Doc. n° 6) e Antonio Carlos Matos 

(f>S). --------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tides por convenientes. 
------ 0 membro eleito Antonio Carlos Matos (PS) solicitou esclarecimentos adicionais 

ao Senhor Presidente da Camara. ----------------------------------------------------------------
----- Vota9ao da alinea B) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: ''Proposta de 
reconhecimento do interesse publico municipal na regulariza~Ao da instala~ao 
pecuaria relativa ao Processo Diversos ni• 529/16, requerida por Maria Custodia 
Cerqueira Barreiros, com base na alinea a) do no 4 do art.0 5° do DL 165/2014 de 
05 de novembro": sttieita a proposta a vota9ao, foi aprovada por rnaioria, corn cinco 

absten9oes. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- Declara-se o interesse publico municipal, para efcitos do disposto no art0 5 do 
Decreto-lei no 165/2014, da atividade econ6mica desenvolvida por Maria Custodia 

3 



S. R. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

CCDJGO POSTAL 4990·062 

Cerqueira Barreiros, Processo Divcrsos no 529/16, no pressuposto de que fiquem 
salvaguardados: 

a) 0 cumprimento da legisla9ao !aboral e das normas tuteladas pela Autoridade das 
Condi9oes do Trabalho, ACT, designadamente as respeitantes as questoes de 

higiene e seguran9a no trabalho; ---------------------------------------------------------
b) 0 cumprimento das leis de prote9ao ambiental, nomeadamente as relativas ao 

impacte ambiental e ao tratamento de residuos industriais; --------------------------
c) 0 cumprimento das obriga<;oes perante a Autoridade Tributalia e a Segura.n9a 

Social; ----------------------------------------------------------------------------------------
d) 0 cumprimento dos Regulamentos Geral e Municipal, das Edifica9oes Urbanas. 

----- C) Discussao e Votac;ao da "Proposta de rcconhecimento do interesse publico 
municipal na regulariza~io da instala~io pecuaria relativa ao Processo Diversos D0 

505/16, requerida por Manuel Alves Antunes, com base na alinea a) do U0 4 do art.0 

5° do DL 165/2014 de 05 de novembro"; Nao se registaram inscri9oes. ------------------
----- Vota<;ao da alfnea C) do ponte 3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de 
rcconhecimento do interesse publico municipal na regulariza~Ao da instala~ao 
pecuaria relativa ao Processo Diversos no 505/16, requerida por Manuel Alves 
Antunes, com base na alinea a) do no 4 do art.0 5° do DL 165/2014 de 05 de 
novembro": sujeita a vota9ao, foi aprovada par maioria, com uma abstenc;ao. -----------
-- Declara-se o interesse publico municipal, para efeito do art0 5 do Decreto Lei no 

165/2014, da atividade econ6mica desenvolvida por Manuel Antunes Alves, Processo 
Diversos no 504/16, no pressuposto de que tiquem salvaguardados: 

a) 0 cumprimento da legislavao laboral e das normas tuteladas pela Autoridade das 
Condi9oes do Trabalho, ACT, designadamente as respeitantes a quest5es de 

hi.giene e seguran9a no trabalho; --------------------------------------------------------
b) 0 cumprimento das leis de protec;ao ambiental, nomeadamente as relati.vas ao 

impacte ambiental e ao tratamento de residuos industriais; --------------------------
c) 0 cumprimento das obrigayocs perante a Autotidade Tributaria e a Seguran9a. 

Social; ----------------------------------------------------------------------------------------
d) 0 cumprimento do Rcgulamento Geral e Municipal, das Edifica96es Urbanas. --

----- D) Discussao e vota9ao da "Proposta de recoohccimcnto do interesse publico 
municipal na regulariza~ao da instala~io pecuaria relativa ao Processo Diversos no 
504/16, requerida por Maria Lucia Cerqueira Oliveira, com base na alinea a) do no 
4 do art.0 5° do DL 165/2014 de 05 de novembro"; Nao se registaram inscri96es. -----
----- Vota9ao da alinea D) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de 
reconhecimento do interesse publico municipal na regulariza~i\o da instala~ao 
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pecuaria relativa ao Processo Diversos no 504/16, requerida por Maria Lucia 
Ccrqucira Oliveira, com base na alfnea a) do no 4 do art.0 5° do DL 165/2014 de OS 
de novembro: sujeita a vota~ao, foi aprovada por maioria, com uma absten9~0. --------
---- Declara-se o interesse Publico Municipal, para efeito do art.0 5 do Decreto-lei n° 
165/2014, da atividade econ6mica desenvolvida por Maria Lucia Cerqueira Oliveira, 
Processo Diversos no 504/16, no pressuposto de que fi.quem salvaguardados: 

a) 0 cumprimento da lcgislay~o !aboral e das normas tuteladas pela Autoridadc das 
Condir;oes do Trabalho, ACT, designadamente as respeitantes a questoes de 

higiene e seguranc;a no trabalho; ---------------------------------------------------------
b) 0 cumprimento das lei~ de proteyao ambiental, nomeadamentc as relativas ao 

impacte arnbiental e ao tratamento de residuos industriais; --------------------------
c) 0 cumprimento da~ obrigayoes perante a Autoridade Tributaria e a Seguranr;a 

Social; ----------------------------------------------------------------------------------------
d) 0 cumprimento do Regulamento Geral e Municipal, das Edifica9oes Urbanas. --

----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia dcu por cncerrada 
a sessao, pelas treze horas e dez minute~ da qual se lavrou a presente ata que depois de 

!ida e aprovada sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------------------

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

A 1.8 Secretada ---------------------------------------------------

0 2.0 Secretario ----------------------------------------------------

0 conteudo da presente sessao fica rcgistado em suporte digital. 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima- Sess~o Ordinaria de 25 de Fevereiro de 2017 

1. Perrodo de Antes da Ordem do Ola: 

C) Apresenta~o de recomenda~des, propostas ou mo~oes, votos de louvor, congratula~ao, 
saudac;ao, protesto ou pesar. 

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

MOcAO 

EM DEFESA DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL E DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES 

A carencia de uma gestao abrangente e global em materia de Servic;os de Higiene e Limpeza e 
de Recursos Humanos da camara Municipal de Ponte de Lima n~o contribul em nada para uma 
boa prestac;ao de servi~os publlcos municipals que assegurem os requisites necessaries na 
salvaguarda da saude publica e na qualidade amblental e consequentemente dos direitos dos 
trabalhadores e da populac;ao em geral; 

Verifica-se por todo o Concelho que a deflclente recolha de residuos s61idos e factor e um dos 
elementos reveladores da escassez de uma polltica ambiental municipal lntegrada e coerente 
nos seus diversos domfnlos; 

A verdade e que ao Iongo de anos nao foram implementadas as medidas adequadas para 
garantir uma efectiva melhoria da qualldade de vida das comunidades limianas, aferida, 
deslgnadamente, pela qualidade do meio-ambiente sistematicamente agredldo, como e o caso 
e a causa da falta de uma gestao municipal na area da recolha dos residues s61idos, em 
povoac;oes desde as freguesias ate a sede do Concelho, que origina que o descontentamento 
das populac;des seja cada vez maier relativamente a deficiente prestac;~o de servlc;os 
municipals de higiene e limpeza; 

£ um imperative a necessidade de adoc;ao de praticas no plano municipal que vlsem assegurar 
uma eficaz limpeza do espa~o urbana e rural em todo o Concelho, pondo fim a falta de limpeza 
das ruas, e a nao recolha dos resfduos s61idos a tempo e horas de que e demonstrative a 
degradante acumulac;~o dos llxos nas aldelas, que quanta se sabe, s6 e removida uma vez par 
semanai 

Merecem a necessaria e empenhada atenc;ao, a ineficiente limpeza nas varlas arterlas da urbe 
limiana, factores virais com consequ~nclas de contamlnac;ao ambiental e ainda de outras 
causas crftlcas de exposic;ao a focos de risco; como a coloca~~o lncompreensfvel de 
contentores de recolha de llxos em locais inapropriados ou seja junto a predios habitacionals, 
Situa~ao que e agravada de durante 0 dia depositarem OS lixos que transbordam des 
contentores, asslm os maus cheiros aumentam e atraem a praga de insetos; 

Acresce alnda que as instalac;:oes/estaleiros municipals de recolha de llxo e de limpeza e 
higiene urbana s~o ca6tlcas; nao dignificam o exerdcio da func;ao dos trabalhadores destes 
sectores fundamentals para a defesa da saude e bem-estar das populac;oes e para a qualidade 
do melo-amblente. ~ deploravel a insuficiencia de instalac;5es/balnearios que n~o permitem 
aos trabalhadores ap6s a sua ardua e vallosa tarefa poderem tamar banho com agua quente, o 
que poem em causa a sua integrldade e saude e a imagem e a dlgnidade dos servic;:os 
prestados pelo pr6prio Municipio. 

l 

j. 



Assim a Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunlda em sess8o publica, em 25 de 
Fevereiro de 2017, de/ibera: 

1. Exigir com caracter de urgencla que o Executlvo Camararlo reforce lmedlatamente os meios 
humanos e financeiros para a melhoria do presta~ao dos servi~os publicos municipals de 
reco/ha de residuos s61idos por todo o Concelho e para a 1/mpeza e higlene urbana; 

2. Exlglr ao Executlvo Camararlo que proceda ao melhoramento das instalapjes, para que os 
trabalhadores exer~am as suas fun~6es condignamente; 

3. Exigir que os Servl~os Camararlos elaborem e implementem um programa de preven~ao das 
Doen~as lnfecto-Contagiosas evitaveis pela Vacina~{io (Tetano, Hepatite B, Gripe, Hepatite A) e 
de outras lnfec~oes, a grupos profissionais de risco e nos casas em que a actividade envolvo 
perigo de contagia; 

4. Recomendar ao Executlvo Camar6rio que ao nfvel dos fardamentos dos trabalhadores dos 
servi~os de higiene e limpeza seja assegurado o fornecimento do equipamento necessaria para 
o exercfcio das suas octividades laborais; 

5. Recomendar que os servi~os municipals de higiene e limpeza nas varias arterias da urbe 
limiana, mere~am a necessaria e empenhada atenp:io, para e/iminar a sujidade das ruas, assim 
como a coloca~ao de contentores de recolha de lixos em locais inapropriados; 

6. Saudar os trabalhadores da Camara Municipal que corajosamente exercem estas fun~fJes e 
pugnam pelos seus dlreltos laborals, defendem a manuten~ao dos postos de trabalho e de um 
servi~o publico municipal de qualidade para quem vlve, trabalha e visita Ponte de Lima; 

7. Os servi~os de secretariado da Assemble/a Municipal, enviarem de imediato esta Mo~ao a: 

- Presldente da ClJmara Municipal de Ponte de Lima para ordenar que a presente dellberafdO 
no ombito da organiza~{io e funcionamento dos servl~os municipals e no da gestao corrente, 
seja dado procedimento ao artigo 35~. - Competencias do presidente do camaro municipal, 
alfnea c) do n!!. 1 "Dar cumprlmento as dellbera~oes da assemble/a municipal, sempre que para 
a sua execu~iio seja necessaria a interven~ao da camara municipal" (Lei nl?. 75/20131 de 12 de 
Setembro). 

- STAl- Direc9lio Regional de Viana do Castelo 
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Exmo. Senhor e Senhor Secretario 

Exmo. Senhor Presidente do Municipio 

Exmos. Senhores Vereadores 

Exm0s Senhoras e Senhores Membros da Assembleia 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Comunicacyao Social 

Quero, saudar a eleil(ao da nova Comissao Politica do CDS, de Ponte de Lima e 
restantes 6rgaos, eleitos ultimamente, sendo que os membros agora e]eitos, sao em 
grande pa1te, membros desta Assembleia. 

Escolha efectuada pelos militantes, no sentido de se obter uma nova equipa. 

Uma equipa sem problemas como passado, mas transitando de comissoes ante1iores. 

Desejo que o mandata, que agora se inicia, seja exercido com dignidade, liberdade 
democnitica, se tome possfvel uma continuidade de trabalho, sempre e s6, executado na 
defesa dos interesses dos cidadaos do Concelho e do Pafs. 

Sem duvida que Vitor Mendes tern firmado e apresentado creditos, na conduyao deste 
partido. 

Honesto, competente, dedicado e unido ao partido, e sem duvida uma mais valia para o 
partido CDS-PP, mantendo a agregas:ao dos seus membros e dialogo com todas as 
outras foryas partidarias. 

Com V itor Mendes e Daniel Campelo o CDS, tem-se mantido em Ponte de Lima, com 
dignidade e coerencia. 

0 Vitor Mendes e nesta fase uma refer~ncia, foi Yice-Presidente da Camara Municipal, 
Presidente do Municipio, durante 8 anos, esperemos que, por mais quatro anos. 

Dentro do partido, tem vindo a desempenhar urn trabalho, merit6rio, que os colegas de 
partido tem vindo a registar com aprec;o. 

Refiro toda posicyao de Vitor Mendes, estou e estamos certos que a concelhia de Ponte 
de Lima, esta portanto em boas maos e no melhor quadro que nos representa. 

Sen1 duvida com dedicac;ao ao partido e a Ponte de Lima, estou certo que e uma mais
valia, para o CDS, Ponte de Lima e para o pais, e portanto uma excelente valia. 



Estou ccrto que sera um pilar essencial de coesao e apoio aos militantes, aos cleitos 
Limi~mos. 

Estou certo, que com Vftor Mendes, a Comissao Politica de Ponte de Lima, esta 
organizada e preparada, para junto dos Limianos, continuar a exercer uma actividade 
digna e com respeito para com todos. 

Ponte de Lima, 25 de Fevereiro de 2017-02-24 

0 Membra da Assembleia 

Abel Nunes Lopes 



Assemblela Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 25 de fevereiro de 2017 

1. Perrodo de Antes da Ordem do Dia: 

OJ. Outros assuntos de Interesse Munfcfpal. 

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

Sobre o processo de toponfmia no Concelho 

A toponfmia, a par da numera~~o de policia, representa uma referencia geograflca de gest~o 
do territorio que deve ser estavef, n~o devendo ser influenciadas por criterios subjetlvos ou 
factores de circunstancia, deve pautar-se por crlterios de rigor, coer~ncfa e lsenc;ao; assfm 
reza, mais ou menos, na nota justlflcatlva do Regulamento de Toponlmia Municipal, Placas e 
Numeros de Polfcia aprovado por unanlmldade pela Camara e Assembleia Municipals em 
2008; 

Neste regulamento estao bern definldos os criterios e procedlmentos quanto ao processo de 
toponfmla e numero de polfcla. Nele esta estabelecido que os interessados devem requerer a 
Junta de Freguesla ou a Camara Municipal que informe qual o numero de polfcla que lhes esta 
atrlbuldo. 

No nosso Concelho; o processo de toponfmia e atribui~~o do numero de polfcia tem estado a 
processar-se em algumas freguesias ferido de arbitrariedades por exigencias nao compatfveis 
com a etica democratica e contn3rias ao regulamento da toponfmia municipal, placas e 
numeros de polfcla, que vao desde a exigencia de documentos comprovativos de quem e 0 

proprletarlo da moradla e da composi~ao do agregado familiar, ate ao pagamento das placas 
identificativas do numero de polfcla. 

Se as Juntas de Freguesia estao com problemas, de acordo com o regulamento, devem 
resolv~-tos com a Camara Municipal e n~o querer passar o 6nus para os moradores das 
freguesias. 

A CDU sugere ao Municipio que dentro das suas competencias nesta materia, emita 
informa~~o adequada as Juntas de Freguesia para os procedimentos a segulr no processo de 
toponimia de acordo com o Regulamento Municipal, porque ninguem e obrigado a apresentar 
documentos comprovatlvos para a execuc;ao e atribuir;§o do numero de poHcia nem tao pouco 
sao obrlgados a pagar a placa com o numero atrlbufdo. 



Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhores Secretarios 

Senhor Presidente da Camara 

Senhores Vereadores 

Senhores Presidentes de junta 

Caras Membros desta Assembleia 

Estamos perante um documento que come~a por pecar por tardio. Mas 
nao sera esse 0 seu unico pecado, nem, por ventura, 0 mais grave. 

0 Relat6rio de Avalia~ao da Adequac;ao e Concretizac;ao dos Pianos de 
Urbanizac;ao, apresentado pelo Senhor Presidente da Camara a esta 
Assembleia, pretende, basicamente, e apenas, a remoc;ao da 
obrigatoriedade, na execuc;ao dos PU's, de operac;oes de loteamento. 

Diz o relatorio, que agora tomamos conhecimento, que existem queixas 
de juntas de freguesia, quebra de espectativas de particulares e 
comunidades. 0 vereador Manuel Barros solicitou, na reuniao da Camara 
Municipal onde este relat6rio foi aprovado, a apresentac;ao dos 
documentos que sustentam esta argumentac;ao. Na altura nao foram 
mostrados. Senhor presidente da Camara e hoje que OS vai divulgar? 

Caros membros desta Assembleia, qual sera verdadeiramente o objective 
deste relatorio? 

Curiosamente, nao encontramos referencia a ele neste documento, mas o 
n26 do Art. 189 do DL 80/2015, afirma que "a nao elabora~ao dos 
relat6rios sabre o estado do ordenamento do territ6ri01 nos prazos 
estabelecidos nos numeros anteriores, determina, consoante o coso, a 
impossibilidade de rever ( ... ) os pianos municipais ( ... )". Tera sido, 
certamente por coincidencia, que a necessidade de alterac;ao da 
obrigatoriedade de operac;oes de loteamento aparec;a quando um dos 
motives pelos quais o projecto da implanta~ao da central de betuminoso 
em Arcozelo foi bloqueado, precisamente pela nao execuc;ao da operac;:ao 
de loteamento. 

Ora se essa obrigatoriedade desaparecer ... 

I 



Para fazer altera~oes e preciso entao cumprir com o dito n96 do Art. 189 
do DL 80/2015 e para isso e preciso elaborar um relat6rio de avalia~ao, 
relat6rio apresentado em reuniao de Camara no final de Janeiro, perto de 

um mes depois da providencia cautelar, e que agora, esta Assembleia 
toma conhecimento. 

0 n91 do Art. 187 do DL 80/2015 que diz, basicamente, que as entidades 
administrativas tem o dever de promover permanentemente a avalia~ao 
da adequar;oo e concretizar;oo da disciplina consagrada nos pianos 
territoriais por si elaborados e bastante referenciado neste relat6rio. 0 

Art. 187 faz parte o CAPITULO VIII do DL 80/2015, e este Capitulo tern um 
artigo que trata precisamente dos Relat6rios sabre o estado do 
ordenamento do territ6rio, precisamente o ja referido Art. 189, que no nQ 

3 afirma que "as camaras municipais/ ( .. .) e/aboram/ de quatro em quatro 
anos, um relat6rio sabre o estado do ordenamento do territ6rio, a 
submeter, respetivamente/ a apreciar;oo da assembleia municipal". 

De quatro em quatro a nos, Caros Membros desta Assembleia. 

Dos PU's referidos no relat6rio, um e de 2007, quatro de 2008 Porque 
estiveram 8, 9 anos sem nada fazer, sem cumprir o dever de promover 
permanentemente a avaliar;oo da adequar;oo e concretizar;ao da disciplina 
consagrada nos pianos territoriais. Foi por que? lnercia? lncompetencia? 
Desconhecimento? 

Mas ha outro PU, o que parece ser o verdadeiro motive para a pretendida 
mudan~a. 0 PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, mas este nem 

dois anos tern, e de Junho de 2015. Lembram-se do que dizia o Art. 189, 
elaboram, de quatro em quatro anos, um relat6rio? De quatro em quatro 
anos, senhor Presidente da Camara. 

Permitam-me urn parentese. Ficamos a conhecer, no final desta semana, 

que a empresa que construiu, ilegalmente, a central de betuminoso em 
Arcozelo apresentou um requerimento ao tribunal que esta a decidir a 
providencia cautelar, entreposta pela "Verde Maiusculo" - Associa~ao 

Cfvica de Arcozelo, solicitando autoriza~ao para retirar a central, para 
outro local, fora da freguesia de Arcozelo, ate decisoo definitiva sobre o 
decretamento da providencia cautelar. Nao vamos comentar o que podera 

parecer, para alguns, uma tentativa de pressao. Deixamos apenas uma 
pergunta no ar, qual sera, dos senhores presidentes de Junta, o que ira 

receber, como "prenda", ainda que provisoriamente, a central que 

pretende produzir 6600 toneladas de betuminosos por mes? 



Senhor Presidente da Assembleia1 

Senhores Presidentes de Junta 

Caros Membros desta Assembleia 

Percebemos que vivemos tempos diffceis. Tempos em que os eleitores 

descobrem a existencia de eleitos que parecem representar tudo menos 

os seus eleitores. Percebemos acima de tudo as raz5es que tem levado as 
popula<;5es, durante este mandata/ a se revoltarem. Por exemplo as 

popula<;5es da Gemieira e Ref6ios, quando perceberam que o Vice
presidente da Camara/ conivente com o Pres idente da Camara, as 

escondidas de todos/ aceitou que as suas freguesias fossem esventradas 
pela linha de muito alta tensao, a de Rebord5es de Souto quando o 

presidente da Camara nao ouviu as recomenda<;5es da popula<;ao e do 
Presidente da Junta na localiza<;ao de uma ETAR que instalaram na 
freguesia e que pouco ou nada serve Souto, em Arcozelo, onde 
ilegalmente1 encobertos pela inercia e apatia do presidente da Junta e da 
Camara Municipal, foi feito o que todos sabemos, e agora a de Moreira do 
Lima, enganada por promessas eleitoralistas. 

Sim, em Ponte de Lima ja se vive um tempo de verdadeira uprimavera 

limiana". Por isso o nervosismo da maioria, uma maioria que ate ja se 
dividiu, uma maioria que ja pressentiu que as pessoas perceberam que e 
possfvel fazer diferente. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e para terminar, porque os 

contornos da necessidade de altera<;ao dos PU's sao pouco claros. Porque 
o PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas nao tem sequer dois anos. 
Somos do entendimento que esta Assembleia deve recomendar ao senhor 

Presidente da Camara para que o Relatorio de Avalia<;ao da Adequa<;ao e 
Concretiza<;ao dos Pianos de Urbaniza<;ao aqui apresentado seja revisto 
por forma a retirar do mesmo o PU das Oficinas de Cantaria das Pedras 

Finas. 

25 de Fevereiro de 2017 

f/ 0 Grupo do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessio Ordinaria de 25 de feverelro de 2017 

3. Perrodo da Ordem do Dla: 

A) Aprecia~ao da "lnforma~ao do Presidente da Camara bern como da situa~ao financeira do 
Munidplo" 

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

Na informa~~o da activldade municipal e felta refer~ncla a "Procedimento Concurso/ Comum 
no Modalidade de Rela~iio Jurldico por Tempo lndeterminado de 1 Tecnico Superior Portugues
Frances - Recurso Hlerarqulco - deliberado negar provimento ao recurso hlerdrqu/co; e alnda 
Aprova~ao do Protocolo de Estaglo em Contexto de Trabalho do IPCA-Instituto Politecnico do 
Cavado e do Ave- Curso Tecnico Superior Profissional em Servi~os Jurldicos/' 

Ni§o e menclonada nenhuma iniciativa do municipio para preencher a falta de trabalhadores 
permanentes referenclados no Item das vagas no recente mapa de pessoal no total de 71 
vagas. 

No Or~amento do Estado de 2016, por proposta do PCP, foi aprovado o levantamento na 
Administra~~o Publica, no Sector Empresarlal do Estado e nas autarquias das situa~oes de 
11recurso a Contratos Emprego-lnser~ao, conhecidos por CEI's ou CEI's+, estagios, bolsas de 
lnvestlga~iiio ou contratos de presta~ao de servi\;OS11

• 

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria- PCP/PEV, defende que na lei e na vida, a um posto 
de trabalho permanente deve corresponder um vinculo de trabalho efectivo e este e um dos 
combates centrals da nossa democracia. Par isso, e de elementar justl~a garantlr que a um 
posto de trabalho permanente corresponda um vfnculo efectivo, pelo que urge a vincula~ao de 
todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes dos servl~os publicos. 

E sabldo que o nosso munlcfplo, atraves do lnstltuto de Emprego e Forma~~o Profissional, 
recorre a estes programas, e tem ao seu servi~o, presentemente, largas dezenas de 
trabalhadores CEI's; estes "contratos'' tem a validade de urn ana e nao podem ser renovados, 
mal acaba o contrato a ~mara Municipal tem recorrldo ao expedlente de pedir mais ao IEFP. 

Nao obstante estar previsto na legislas;ao que estes contratados nao podem visar a ocupas:ao 
de postos de trabalho, a verdade e que nao e isso que acontece e tem vlndo a acontecer, 
havendo um recurso sistematico a este expedlente, em vez de contratarem estes 
trabalhadores, com os direitos e deveres inerentes ao trabalho par conta de outrem. 

Estes trabalhadores contratados atraves de CEI e CEI+ produzem trabalho quase gratuito para 
a Camara, uma vez que esta tem que pagar apenas o transporte, o subsldio de alimentacao e 
20% de 84,26 euros ou de 421,32 euros conforme o trabalhador contratado seja um CEI ou 

CEI+. 

Estamos perante a desumaniza~ao do trabalho, a utiliza~ao de mao-de-obra barata, 
descartavel, sem direltos baslcos, como um contrato de trabalho, ferlas ou, nomeadamente, a 
possibilidade de virem a ser efectlvos na Autarquia. E um sistema de usar e deitar fora, que 
destr61 a dignldade dos trabalhadores CEI'S e nao beneficia as servic;os. 

trr. 5 



0 Sr. Provedor de Justi~a ja se pronunciou contra este regime de utiliza~ao oportunlsta e 
permanente da fragilidade das pessoas no desemprego para ocupar postos de trabalho 
efectlvos em 6rg~os e servl~os publicos. 

Lamentavelmente, a CAmara Municlpal de Ponte de Lima ao utilizar este expediente llegftlmo 
para suprlr necessldades permanentes dos servl~os, contrlbui para branquear o numero real 
de desempregados existentes no distrito. 

No mapa de pessoa/ do municipio aprovado recentemente nesta assemblela municipal existem 
47 vagas para asslstente operaclonal, assim n~o tern 16gica o recurso aos Contratos Emprego
lnser~ao. A CDU considera que e uma exigencia imperiosa o fim do recurso a este expedlente 
para suprir necessidades dos servic;os. 0 Munldplo de Ponte de Lima deve e tern todas as 
condl~eies legais para de lmedlato abrir concursos para regularizar a situac;ao precarla destes 
trabalhadores e assim lhes abrir novos horizontes de vida e trabalho dlgno. 

A finalizar para que esta assemblela municipal seja lnformada colocamos ao Sr. Presidente da 
C§mara Municipal, o segulnte: -

Que acc;oes estao previstas para o preenchimento dos postos de trabalho permanentes em 
falta, assinalados no mapa de pessoal de 2017? 

~ 0 eleltrr~ CDU 

Sa~~arg;r;:r.::& .. ~ ~--h 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sesslo Ordinaria de 25 de feverelro de 2017 

3. Periodo da Ordem do DJa: 
B) Discussao e vota~~o da "Proposta de reconhecimento do interesse publico municipal na 

regulariza~ao da instalac;:ao pecuaria relativa ao Processo Diversos no 529/16, requerida por 

Maria Custodia Cerqueira Barrelros, com base na alfnea a) do n• 4 do artO s· do Decreta Lei n• 

165/1014 de OS de novembro"; C) Dlscuss~o e vota~ao da "Proposta de reconheclmento do 

Interesse publico municipal na regulariza~ao da instalac;:ao pecuaria relativa ao Processo 

Diversos n!! 529/16, requerlda par Manuel Alves Antunes, com base na alfnea a) do na 4 do 

art.g 5° do Dec;erto lei n• 165/2014 de 05 de novembro"; D) Dlscussao e votcu;:ao da "Proposta 

de reconhecimento do Interesse publico municipal na regularizac;:So da instala~ao pecuaria 

relativa ao Processo Diversos n• 504/16, requerida por Marla Lucia Cerqueira de Oliveira, com 

base na alinea a) do DO 4 do art.!! s· do Decerto Lei n• 165/2014 de OS de novembro". 

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

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

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria - PCP/PEV ja anteriormente manifestou neste 6rgao 

deliberative as suas duvldas sabre a falta de rigor e de coer~ncla com que foi tratado todo o 

processo de aprecia~ao dos pedldos de interesse publico municipal para regulariza~ao de 

explorac;:oes industriais e pecuarias. Consideravamos que a condu~ao de todo o processo de 

pedidos para reconhecimento publico municipal na regularizac;:ao de estabelecimentos ou 

lnstala~oes, estava manchado pelo embuste de alguns pedidos, concretamente desde 

fundamentos de regularizac3o para instala!;5es que n3o existem ou que estao em situa!;ao de 

llegalidade multo recente e a omiss:§o de documentos para analise e avalia~ao. E 

apresentamos na altura as justificac;:oes para a consistencia das nossas analises. 

Em todo o processo de pedidos de interesse publico; lamentavelmente as lnformac;:oes 

tecnicas emitidas1 foram sempre muito superficials, sem rigor e com uma enorme carencia no 

facultar elementos tlknicos necessaries para podermos fazer um julzo de valor e podermos 

avaliar e decidir com justiqa. Recentemente por decislfo do executivo municipal foi recusado o 

pedido de interesse publico municipal para a regularlza~~o de uma industria das pedreiras. 

Sera que em relac;:ao a este pedido houve o necessaria rigor da avalia~ao que deveria ter sido 

apllcado em todos os pedldos anterlores? 

Par tudo isto, considerando que desde o inicio todo este processo para regularlzac;:ao de 

explorac;:oes industrials e pecuarias esta ferido de incongru~ncias de caracter tecnico, de 

avalia~~o e de rigor, n§o e posslvel dar concordancla e avaliar com conscl~ncia ao que deve 

merecer uma atenc;:ao cuidadosa e coerente. 


