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----- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nos termos 
da alínea b) do n.o 1, do art.o 30°, da Lei n.o 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas 
nove horas, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no 
Auditório Rio Lima, presidida pelo Senhor Professor Doutor Salvato Vila Verde Pires 
Trigo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------.••••.••••• 000000.0 - •• -

--.0. 1. Período de Antes da Ordem do Dia: _____________ _ 
_ ___ o A) Apreciação e votação da Ata da sessão anterior (Doe. D; _______ _ 
_ ___ o B) Leitura do expediente e informações da mesa; ___________ _ 

---- C) Apresentação de recomendações, propostas ou moções, votos de louvor, 
congratulação, saudação, protesto ou pesar. ______________ _ 

---0000000 C.I. Grupo Municipal do Partido Socialista: "Moção sobre iluminação 
pública" (Doe. II); _____________________ _ 

---- D) Outros assuntos de interesse Municipal. _____________ _ 
0000- 2. Periodo de intervenção do público. _______________ _ 
----· 3. Periodo da Ordem do Dia: __________________ _ 

00000 A) Apreciação da Informação do Presidente da Câmara bem como da situação 
financeira do Município" (Doe. BD; _________________ _ 

00000 B) Discussão e votação da proposta "Plano de Urbanização de Fontão e Arcos -
correção material" (Doe. IV); ___________________ _ 

.0000 C) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Contrato 
interadministrativo delegação de competências - Transportes Escolares 2015/2016 
- Aprovação" (Doe. V); _____________________ _ 

00000 D) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Adenda 
aos Acordos de execução de delegação de competências - Alteração aos Km de 
rede viária das Juntas de Freguesia da Correlhã, Bárrio e Cepões e Refoios do 
Lima" (Doe. VI); _______________________ _ 

----- E) Discussão e votação da ''Proposta de Benefícios Fiscais 2016" (Doe. VII); _ 
-_ .. o F) Discussão e votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público 
municipal da instalação "INERBRITAS, TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS S.A. 
ao abrigo do Decreto Lei n0165/2014"(Doc.VIIl); ___________ _ 

----- G) Discussão e votação da "Proposta de recrutamento excecional de um 
trabalhador na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, com a categoria de técnico superior - Português e francês" (Doe. 
[X); ___________________________ _ 

0000- H) Discussão e votação da "Proposta de recrutamento excecional de um 
trabalhador na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, com a categoria de técnico superior - Design de ambientes" (Doe. 
X). ______________________ _ 

-. 
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---- Estiveram ausentes e apresentaram pedidos de substituição: os presidentes das 
Juntas de freguesia de Vitorino das Donas e da Associação de Freguesias do Vale do 
Neiva, que se fizeram substituir respetivamente, pelos secretários António Pedro Costa 
Lima Alves e Carlos Alberto Cunha Moreira, e os membros eleitos, Ana Júlia Viana. 
Gonçalo Nuno Abreu de Amorim e Castilho, José Mruia Magalhães, João Passos 
Pereira Rodrigues, Joaquim Luís Torres Alpoim e Carla Sofia Gonçalves 
Cunha. _______________________ _ _ _ 

__ Uma vez que se fez registo magnético, apenas se fará referência às intervenções 
feitas durante a sessão da Assembleia Municipal. _____________ _ 
----- 1. Período de Antes da Ordem do Dia: __________ ____ _ 

----- A) Apreciação e votação da Ata da sessão anterior (Doc. I), foi aprovada por 
lmanimidade. ___________________________ _ 

----- B) Leitura do expediente e informações da mesa. A Secretária da Mesa leu o 
resumo da correspondência recebida entre 27 de junho e 25 de setembro de 2015. ------
----- C) Apresentação de recomendações, propostas ou moções, votos de louvor, 
congratulação, saudação, protesto ou pesar. ------------------------------------------------
----- O membro eleito Sandra Fernandes (CDU) apresentou uma proposta de 
Recomendação relativa à disponibilização dos documentos referentes à Assembleia 
Municipal. (Doc. n° 1) ------------------------------------------------------------------------------
----- O membro eleito João Castro (CDS-PP) apresentou um voto de louvor aos atletas 
limianos Fernando Pimenta, Nuno Barros, João Amorim, Filipe Machado e Ana Rita 
Vale, pelas conquistas desportivas alcançadas. (Doc. 2) --------------------------------------
------ Sujeito à votação foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------
----- O membro eleito Casimiro Magalhães (M51) propôs um voto de pesar pelo 
falecimento do Professor Doutor Luís Filipe Botelho Ribeiro, nascido em Santo Tirso 
fundador e responsável-geral do partido político PPV ICDC (Portugal Pro Vida -
Cidadania e Democracia Cristã). (Doc. 3) ------------------------------------------------------
----- Sujeito à votação foi provado por maioria com seis abstenções. ------------------------
----- O membro eleito Mário Ferreira (PSD) apresentou uma intervenção que versou 
sobre dois assuntos : Festas Concelhias - as Feiras Novas - e Educação, designadamente 
a circunstância que está a ocorrer na EB 1 de Ponte de Lima, com a criação de turmas 

mistas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Registaram-se as intervenções dos membros eleitos Mecia Martins (CDS-PP) e 
António Carlos Matos (PS). ------------------------------------------------------------------------
----- O senhor Presidente da Câmara apresentou esclarecimentos. ________ _ 
----- A Assembleia Municipal, a partir de uma proposta de recomendação apresentada 
pelo membro eleito Mário Ferreira do PSD, a que se associou também o PS, aprovou 
por unanimidade manifestar junto da DGEST o seu voto de protesto relativamente à 
decisão de criação de turmas mistas na Escola EB 1 de Ponte de Lima. ---------------------
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••••• C.I. Grupo Municipal do Partido Socialista: "Moção sobre iluminação pública" .--
----- O membro eleito António Carlos Matos (PS) interveio para apresentação de uma 
Moção que, entretanto retirou, por entender que os objetivos da mesma foram 
alcançados com a decisão do Município de suspender o corte da iluminação pública 
durante a noite, divulgada após a reunião da conferência de líderes em que o assunto da 
Moção foi abordado_---------------------------------------------------------------------------------
----- Registaram-se as inscrições do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Arcozelo e do membro eleito Alípio Matos (PSD) --------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por necessários. -
----- O) Outros assuntos de interesse Municipal. ------------------------------------------------

----- Registaram-se as intervenções do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Arcozelo, e dos membros eleitos Armando Pereira (CDS-PP) (Doc. 4), Alípio Barbosa 
(M51); Sandra Fernandes (CDU) (Doc. 5), António Carlos Matos (PS), José António 
Melo (PSD), Rosa Cruz (M51), Pedro Ligeiro (PSD), Joana Silva (M5l) . ----------------
------ O senhor Presidente da Câmara prestou as informações tidas por necessárias.-------
----- Intervieram os membros eleitos António Carlos Matos (PS) para defesa da honra e 
Alfpio Barbosa (M51), Pedro Ligeiro (PSD) e Joana Silva (M51) para esclarecimentos 

adicionais . --------------------------------------------------------------------------------------------
----- O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos solicitados. -------------
••••• 2. Periodo de intervenção do público. Registaram-se a inscrição de José Manuel 
Leitão de Puga, residente em Rebordões de Souto que se pronunciou sobre Linha de 
Muito Alta Tensão. e Rosa Cristina Monteiro, residente em Moreira do Lima, que se 
manifestou quanto ao reconhecimento de Interesse público da empresa lnerbritas, S.A. 

(Doe. 6) --------------.--------------------------------------------------------------------------------
----- Seguiu-se a intervenção do senhor Presidente da Câmara para fornecer 
informações.------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3. Periodo ~ (}rder.n doL>ia: ----------------------------------------------------------------
----- A) Apreciação da Informação do Presidente da Câmara bem como da situação 
financeira do Município"; Interveio neste ponto o membro eleito António Carlos 
Matos (PS) para solicitar esclarecimentos ao senhor Presidente da Câmara que os 

prestou. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----- B) Discussão e votação da proposta "Plano de Urbanização de Fontão e Arcos -
correção material"; Não se registaram inscrições. ------------------------------------------
---o-Votação da alfnea b), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Plano de Urbanização 
de Fontão e Arcos - correção material"; Sujeita a proposta à votação foi aprovada por 

maioria, com três votos contra. -------------------------------------------------------------------
----- C) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Contrato 
interadministrativo delegação de competências - Transportes Escolares 2015/2016 
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- Aprovação". Inscreveu-se JIlÚIl'lGih1mSULllI9OO-Cl)emto o membro eleito Rosa Barros 
(<:D5>-f'f'). --------------------------------------------------------------------------------------------
----- Interveio o senhor f'residente da <:âmara. --------------------------------------------------

----- O membro eleito Rosa Barros (CD5>-f'f') solicitou esclarecimentos adicionais. ------
----- Votação da alínea c), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
autorização de celebração de Contrato interadministrativo delegação de 
competências - Transportes Escolares 2015/2016 - Aprovação"; 5>ujeita a proposta à 
votação foi aprovada por maioria, com cinco votos contra e quatro abstenções, com 
declaração de voto oral do membro eleito Rosa Barros (CD5>-f'f') --------------------------
----- D) Discussão e votação da "Proposta de autorização de celebração de Adenda 
aos Acordos de execução de delegação de competências - Alteração aos Km de 
rede viária das Juntas de Freguesia da Correlhã, Bárrio e Cepões e Refoios do 
Lima"; Inscreveu-se para intervir o membro eleito Alípio Matos (P5>D). -----------------
----- O senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos. -------------------------------
----- Votação da alínea d), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
autorização de celebração de Adenda aos Acordos de execução de delegação de 
competências - Alteração aos Km de rede viária das Juntas de Freguesia da 
Correlhã, Bárrio e Cepões e ReCoios do Lima"; 5>ujeita esta alínea à votação foi 
aprovada por maioria, com cinco abstenções. --------------------------------------------------
----- E) Discussão e votação da "Proposta de Benefícios Fiscais 2016";-------------------
------Inscreveram-se para intervir neste ponto os membros eleitos 5>andra Fernandes 
(CDU) (Doe. 7) Alípio Matos (f'5>D) e Abel Lopes (CD5>-PP). ------------------------------
----- O senhor f'residente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por necessários. --
----- Votação da alínea e), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de Benefícios 
Fiscais 2016", 5>ujeita à votação foi aprovada por maioria com nove votos contra e 
cinco abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------
-----0 Grupo Municipal do P5>D apresentou declaração de voto oral. -----------------------
----- F) Discussão e votação da "Proposta de reconhecimento do interesse público 
municipal da instalação "INERBRITAS, TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS S.A. 
ao abrigo do Decreto Lei n0165/2014". -------------------------------------------------------
----- O membro eleito Natália Tavares de Lima (P5>D) ausentou-se da sessão neste ponto 
por se considerar impedida por motivos profissionais. ----------------------------------------
------ Inscreveram-se para intervir nesta alínea o Presidente da Junta de Freguesia de 
Arcozelo, e os membros eleitos 5>andra Fernandes (CDU) (Doc. 8 e 9), António Carlos 
Matos (1'5» e f'edro Ligeiro (f'5>D). --------------------------------------.-----------------------
----- Registaram-se intervenções para esclarecimentos adicionais por parte do Presidente 
da Junta de Freguesia de Arcozelo e do membro eleito Pedro Ligeiro (P5>D). -------------
----- O f'residente da Câmara prestou esclarecimentos. ----------------------------------------
----- Votação da alínea f), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
reconhecimento do interesse público municipal da instalação "INERBRlTAS, 
TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS S.A. ao abrigo do Decreto Lei n0165/2014, 
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Sujeita a proposta à votação foi aprovada por maioria, com nove votos contra e doze 
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- G) Discussão e votação da "Proposta de recrutamento excecional de um 
trabalhador na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, com a categoria de técnico superior - Português e francês"; --------
----- Votação da alfnea g), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Proposta de 
recrutamento excecional de um trabalhador na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, com a categoria de técnico superior -
Português e francês"; Sujeita à votação foi aprovada por maioria, com três votos 
contra e cinco abstenções. --------------------------------------------------------------------------
----- O membro eleito Nuno Matos (PSD) apresentou declaração de voto oral. ------------
----- H) Discussão e votação da "Proposta de recrutamento excecional de um 
trabalhador na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, com a categoria de técnico superior - Design de ambientes". -------
----- Votação da alfnea h), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, ''Proposta de 
recrutamento excecional de um trabalhador na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, com a categoria de técnico superior -
Design de ambientes"; Sujeita à votação foi aprovada por maioria, com quatro 

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada 
a sessão, pelas catorze horas, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------------------------

O Presidente __________________________ _ 

A L' Secretária __________________________ _ 

02." Secretário _______________________ ___ _ 

O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima - Sessão Ordinária de 26 de Setembro de 2015 

Período de Antes da Ordem do dia: 

C) Apresentação de recomendações, propostas ou moções, votos de louvor, congratulação, 
saudação, protesto ou pesar 

Exm Q• Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipai s, Minhas Senhoras e meus Senhores 

RECOMENDAÇÃO 

Sobre Documentação das sessões da assembleia Municipal 

Sobre a análise atempada e com rigor da documentação para discussão e votação neste órgão 
deliberativo municipal, a uns tempos a esta parte que se está a verificar que o Município só 
permite o acesso a tal documentação dentro do prazo limite que a lei impõe (no mandato 
anterior não acontecia). 

Não entendemos e estranhamos que assim se proceda, já que mercê da sua discussão e 

aprovação nas reuniões da vereação da Câmara Municipal o grosso da documentação está 

elaborada. 

O Municfpio com esta actitude sÓ está a contribuir para piorar a qualidade de intervenção e 

funcionamento do órgão municipal mais importante da autarquia e ao mesmo tempo que a 
democracia participativa se degrade. Deixo assim o meu reparo pertinente pelo acumular de 

gestos e sintomas que em nada dignificam a democracia. 

Assim, recomendamos e sugerimos ao Município que retome a boa prática de fornecer a 
documentação para discussão e aprovaçãa em prazo de tempo compativel com a 
necessidade de permitir uma participação activa dos eleitos municipais no sentido de 
melhorar a qualidade de intervenção e dignificar este órgão deliberativo como o merece. 

Recomendamos e sugerimos ainda que na reunião de lideres para preparaçãa e elaboração 
dos assuntos da agenda de trabalhos das reuniões da assembleia municipal, nos sejam 
fornecidas cópias, em suporte de papel ou em suporte digital, dos documentos e propostas 
fundamentais aprovadas pelo executivo municipal a serem remetidas a apreciação desta 
assembleia. 
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PROPOSTA 

o Grupo lmmicipal do CDS/PP vem propor a esta Assembleia um voto de louvor aos 
seguintes atletas limianos: 

- :Fernando Pimenta, pela conquista da medalha de bronze, na categoria de Kl 
1000, na modalidade de canoagem, no campeonato do mundo realizado na cidade de 
Milão, em Itália no passado mês Agosto, garantindo assim o apuramento para os jogos 
olímpicos do Rio 2016; 

- Nuno Barros, pela conquista da mcdalha de bronze, na categoria de C t
sénior, na modalidade de canoagem, no campeonato do mundo de maratona, realizado 
na cidade Gyor, na Hungria, neste mês de setembro; 

- João Amorim, pela conquista da medalha de ouro, sendo por isso campeão do 
lmmdo, na categoria de C-I júnior, na modalidade de canoagem, no campeonato do 
mundo de maratona, realizado na cidade Gyor, na Htmgria, neste mês de setembro; 

- Filipe Machado, pela conquista do título de campeão nacional , na categoria de 
master 30, de BTT maratonas (XCM), no passado mês de Julho; 

- Ana Rita Vale, pela conquista da medalha de bronze no campeonato nacional 
de BTT (XCO), modalidade olímpica, no passado mês de julho; 

Ponte de Lima, 26 de Setembro de 2015 



MOVIMENTO 51 

Voto de Pesar LC. 

Faleceu, no passado dia 1 de Agosto, o Professor Doutor Luis Filipe Botelho 

Ribeiro, nascido a 17-11 -1967, em Santo Tirso. 

o Professor Doutor Luis Filipe foi um professor universitário, doutorado em 

engenharia , fundador e responsável-geral do partido político PPV/CDC (Portugal Pro 

Vida - Cidadania e Democracia Cristã). 

No âmbito da sua expressão na participação cívica , foi um dos grandes 

combatentes pela vida e pela família. 

Prestou relevantes serviços culturais e cívicos, com intervenção pública activa 

com particular liberdade e boa-fé, empenho esforçado e constante. 

o Movimento 51 propõe assim à Assembleia Municipal de Ponte de Lima que 

preste pública homenagem à sua ilustre figura e profundo agradecimento pelo que fez 

em e pela vida, através da aprovação de um voto de pesar pelo seu falecimento, 1 

dando dele conhecimento à sua famflia. 

Ponte de Lima, 26 de Setembro de 2015 

Os Deputados Municipais Grupo Municipal do Movimento 51 , 



E.\J1l" &;nhor Prosid.mte da Assembleia MWlicipal; 

E.\J1l' Senhora c senhor Secret:inos da Assembleia Municipal, 

Ex' Senhor Presidente do Município de Ponte de Lim3: 1 ' J). 

EXIIla SI-'tÚlOra e Senhores Vereadores: 

E\Jll·s Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal 

Exm·s Senhoras e Senhores Presidentcs das Juntas de Freguesia.; 

Meus Senhores minhas Senboras. 

Comunicação Social. 

Sen:e a minha intcC\cnção para solicitar ao Senhor Presidente do Município o seguinte: 

. Considerando que está em andamento o processo da revisão do PDM; 

- Considerando que o PDM do Concelho de Ponte de Lima está assente em bastantes erros 
técnicos, principalmente de localização, que mantem condicionantes descabidas, com prejuizo 

das populações das freguesias, nomeadamente á construção em locais onde já existem 

habitações nas laterais desses terrenos e os traçados de linhas de agua em terrenos que nunca 
por ali passaram, e só poderiam passar se fosse implantado algum sistema elevatório, dado 

que os terrenos são de cota muito superior. 

Assim, solicito que seja tomado em consideração a possibilidade de os técnicos visitarem Os 
terrenos e façam a recolha de informações junto dos residentes mais idosos e idóneos, para 

que seja feita uma revisão de acordo com as realidades, evitando assim erros cometidos no 

passado, como por exemplo na elaboração da toponimia, em que foram trocados nomes de 

caminhos conhecidos com centenas de anos, - agora malfadadas ruas - uns por outros, ou 

dando-lhes novos nomes, e até, alteração de limites de freguesias, sem respeito pelo 

conhecimento dos mais idosos e pelos marcos existentes, advindo dar prejuízo, mais uma vez, 

para os residentes, que terão os custos de alterações de documentos, prédios, etc. etc. 

Como entendo que servir a população que nos elegeu não é cria-lhes dificuldades e despesas 

desnecessárias, aqui fica o meu pedido. 

Ponte de Lima, 26 de Setembro de 2015 

°ç;z:t~~ 
Armando de Sousa Pereira 

I 
I 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima - Sessão Ordinária de 26 de Setembro de 2015 

Período de Antes da Ordem do dia: 

O) Outros assuntos de interesse Munícipal 

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

Formação das mesas de voto 

Das 51 freguesias compartimentadas em 39, só de três (3) destas é que não nos chegou a 

informação do dia da reunião para a formação das mesas de voto. Independentemente de nos 

fazermos representar ou não com delegados é obrigatória essa comunicação. ~ que o processo 

eleitoral em todas as suas vertentes deve ser transparente e justo. 

Feiras Novas 

~ urgente pensar as feiras novas quanto à sua concepção global, a começar pela programação 

no recinto Expolima infectada de decibéis de poluição sonora, que contaminam o descanso de 

quem imperiosamente tem de trabalhar, ainda de idosos e doentes. Como diz O nosso povo "o 
que é demais é erro" basta desta violação grosseira COm efeitos danosos provocados por Sons 

em determinado volume que supera os níveis considerados normais para os seres humanos. 

Pavilhão Industrial Clandestino 

Enquanto para uns se fecham os olhos e nada acontece, para outros são alvo de fiscalizações e 

aplicadas coimas que vão desde 2.000.0ü€ a 4.500.00€ como aconteceu recentemente a 4 

pequenas empresas das pedreiras em Arcozelo, que tem grandes dificuldades para pagar estes 

valores de coimas. 

A construção ilegal do Pavilhão Industrial nos terrenos destinados exclusivamente para 
implantação do Palo Industrial do Granito em Arcozelo, por requerimento nosso dirigido ao 
município, das respostas obtidas é claramente afirmado "O Município de Ponte de Lima não 
licenciou a obra de construçao de Pavilhão Industrial e ainda que a construção deste pavilhao 
foi objeto de uma ordem de embargo por despacho do Sr. Vereador Vasco Ferraz". 

Para a CDU não é compreensível, nem admissível que neste pavilhão estejam a ser executadas 

tarefas, inclus ive com acesso a fornecimento de energia eléctrica, sabendo-se também que é 
inexistente no local uma Central de Tratamento de Águas para que possa ser exercida 

qualquer actividade na área da indústria da pedra. 

Esta situação ilegal, imoral e discriminatória em relação a todos os outros industriais das 

pedreiras, impõe a pergunta ao municlpio, quem é que está a fechar os olhos a toda esta 

monstruosidade de ilegalidades? 

Portugal 2020 

O quadro comunitário Portugal vinte, vinte foi recentemente alvo de acordo ou melhor dito de 

um pacto sofrido entre os municlpios que compõem a CIM do Alto Minho. 



Por noticia difundida pela comunicação social, ficamos a saber que o Senhor Presidente da ClM 

afirmou que existe uma grande confusão e um desnorte relativamente a este processo e que é 
uma ridicularia o valor diminuto que o Norte vai receber no âmbito do Portugal vinte, vinte. 

E que o corte de verbas para os municípios vai muito para além do corte de 40% das verbas 

contratua lizadas na Região do Norte no anterior quadro comunitário, o Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN). 

Neste contexto solicitamos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal o obséquio de nos 

informar o que vai caber a Ponte de Lima, concretamente: 

1- Está o Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas contemplado no próximo cieJo do 

Portugal vinte, vinte e para quando o início do projecto? 

2- Quais no nosso Concelho as áreas em Infra estruturas contempladas? 

~ct:,,: d:~ k ~uh 
Sandra la~ga~a Fernandes 
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhora e Senhor Secretário da Mesa 

Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Senhora e Senhores Vereadores 

Senhoras e Senhores Membros da assembleia Municipal 

Em primeiro lugar agradeço a oportunidade e a honra de poder 

intervir nesta Assembleia Municipal que deverá ser o órgão 

representativo do povo limiano e é isso mesmo que vos venho 

pedir: que efetivamente nos representem. 

Gostaria de me dirigir a todos vocês em nome da empresa de João 

Rodrigues Gonçalves, situada no Monte de Antelas, licenciada ao 

abrigo do artigo 5.° do preâmbulo do Decreto-Lei n.o 340/2007, com 

a licença n. ° 5732 de explorador de pedreira. 

Somos uma empresa com mais de 30 anos de existência e que 

atualmente emprega diretamente 30 funcionários. 

Ora, tomámos conhecimento que faz parte do ponto F) do Período 

da Ordem do dia desta Assembleia discutir e votar uma "Proposta 

de Reconhecimento do Interesse Público Municipal da instalação da 

empresa denominada "Inerbritas, Transformação de Granitos SA" 

com vista à sua legalização. 

Tenho em conta ~ seu objeto, sabemos que o município de Ponte 

de Lima encara esta empresa como tendo uma função industrial 



importante, complementar à nossa indústria de extração de granito 

na utilização e transformação do escombro excedente das 

explorações de granito e de tratamento de residuos da construção 

civil. 

Porém, não deve o municipio de Ponte de Lima legalizar ou 

regularizar novas empresas como é o caso da Inerbritas, que se 

começou a instalar há muito pouco tempo, sem primeiro ouvir as 

empresas já instaladas, verificar se as suas instalações cumprem a 

lei e se eventualmente pode estar a cansar prejuízos ou problemas 

às empresas vizinhas mais antigas. 

Nessa medida, temos a obrigação e o dever de ALERTAR esta 

Assembleia que esta empresa Inerbritas instalou recentemente um 

equipamento de britagem fixa sem respeitar as distâncias de 

segurança legais ou seja, uma zona de defesa, em relação ao limite 

de terreno afeto à exploração da nossa pedreira. 

De facto , nos termos do artigo 4.° do n.o 2 do Decreto-Lei nO 

270/2001 , sempre que se pretendam instalar novas obras, alheias 

às pedreiras. tem de ser respeitada uma faixa de segurança, 

chamada de zona de defesa, que no caso deverá ter a distância 

mínima de 50 metros, entre a nova obra e a pedreira pré-existente, 

sem prejuizo de outros requisitos de segurança. Isso não sucede no 

caso. 

De facto , o equipamento de britagem recentemente instalado pela 

Inerbritas não respeita a distância imposta por lei em relação à 



nossa pedreira e mesmo que até respeitasse a verdade é que tendo 

em conta que o terreno é bastante acidentado e irregular naquele 

local o seu equipamento não está devidamente distanciado da 

nossa pedreira de forma a evitar acidentes numa eventual 

derrocada de pedras, por exemplo, pondo em causa a segurança 

de pessoas e bens. 

E a verdade é que já aconteceram acidentes no passado apenas 

porque não foi respeitada a distância de segurança que a lei impõe. 

Nada temos ~ contra aquela empresa e a sua legalização, mas 

desejamos ser ouvidos para ajudar a encontrar a melhor forma de 

todas as empresas no local melhor conviverem e não causarem 

prejuízos umas às outras. Mas a verdade é que a atual localização 

do equipamento de britagem da Inerbritas limita o normal 

funcionamento da nossa atividade de extração de granito e poderá 

no futuro pôr em causa a própria sobrevivência da nossa empresa. 

Esta situação foi por nós comunicada em 19 de Junho de 2015 à 

Câmara Municipal, que a única coisa que respondeu por carta de 13 

de Julho de 2015, que passo a citar "A implementação das 

instalações desta empresa terão que obedecer ao previsto no Plano 

de intervenção em Espaço Rural - Núcleo das pedreiras das Pedras 

Finas sendo este um dos requisitos para a emissão da referida 

Declaração" informaram-nos também que o mesmo plano "Seria 

sujeito a um período de discussão Pública podendo nós nessa data 

emitir o que considerássemos de direito sobre o assunto". 



Dado que esse plano ainda não foi apresentado a discussão 

pública, pergunto se o projecto da Inerbritas obedece ao referido 

plano, que quanto sei, ainda se encontra em execução. 

Seja como for, a verdade é que é hoje pedido a esta Assembleia 

Municipal que vote a favor do reconhecimento do Interesse Público 

Municipal da instalação da empresa "Inerbritas, Transformação de 

Granitos S.A." com vista à sua legalização o que não deveria 

acontecer sem que primeiro fique garantido que as instalações da 

Inerbritas respeitam a lei e uma distância de segurança em relação 

à nossa pedreira de forma a evitar futuros acidentes, prejudiciais 

para as duas empresas e seus trabalhadores, e que podem 

comprometer a sobrevivência da nossa empresa, mais de 30 anos, 

caso venha a suceder. 

Ora, os membros desta Assembleia não devem ser indiferentes a 

esta situação. 

Deixo ao critério e consclencia de V. Excias a análise desta 
~b Q11 .... la.·l.:óo.ctt 

situação e o-vosso.. 4 at:l~ de voto. 

Ponte de Lima, 26/09/2015 

Por, João Rodrigues Gonçalves 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessão Ordinária de 26 de Setembro de 2015 

período da Ordem do dia 

E) Discussão e votação da proposta "Beneficios Fiscais 2016" 

3. € 

Exmº. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. 

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

Sobre os chamados benefícios fiscais só posso dizer o mesmo de sempre: 

A receita do município é sempre a mesma, acompanhada de uma refinada operação de 

marketing mediático de "esforço financeiro da autarquia e da concretização da estratégia de 
desenvolvimento para Ponte de Lima". 

o argumento gasto de uma dita estratégia ao longo dos últimos anos e de que passa pela 

criação de condições de maior atractividade para a localização de pessoas e empresas no 

concelho, assim como para garantir uma melhor qualidade de vida e promover o 

desenvolvimento econ6m[co da região, não é palpável nem visível em resultados práticos e 

objectivos. Não precisamos de ir mais longe veja-se as nossas zonas industriais que estão 

cheias de estalei ros, armazéns e escritórios e vazias de fábricas de produção. 

Por tudo isto não nos resta mais nada para fazer considerandos sobre esta matéria em que 

todos os anos nos é dada a receita que nao passa de um analgésico como a aspirina. 

y 1-
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessão Ordinária de 26 de Setembro de 2015 
Q . (f) 

Declaração Política de Esclarecimento 

Exm Q• Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

Pelo facto de uma interpretação de leitura deficiente e de forma enviesada, na reun ião de 
líderes para agendar os assuntos para debate nesta Assembleia, da proposta de interesse 
público da instalação de Inerbritas, Transformação de Granitos S.A. e por falha de não me ter 
debruçado com rigor sobre o conteúdo da mesma, foi originado por nós uma situação 
desagradável de não correspondência com a verdade. 

E por isso lamentamos a emissão de uma nota de imprensa com o título "CDS/PP E PSD 

JUNTAM-SE DESCARADAMENTE NO MUNiCíPIO" posição essa de facto fora do contexto e não 

em correspondência com a realidade . Somos a informar que enviamos já uma nota para a 

comunicação social a repor a verdade e a formular desculpas pela nossa falha de rigor neste 

caso. 

Em meu nome pessoal e da CDU - Coligação Democrática Unitária - PCP/PEV em Ponte de 

Lima formulamos nesta Assembleia Municipal as nossas desculpas públicas à vereação do 

CDS/PP, ao vereador PSD e à população em geral por este lamentável e desagradável facto por 

nós originado. 

Sandra Margarida Fernandes 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessão Ordinária de 26 de Setembro de 2015 

perrodo da Ordem do dia 

3,f 

- ~ 

• 
F) Discussão e votação da proposta "Proposta de reconhecimento do interesse público 

municipal da Instalação "INERBRITAS, TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS S.A. ao abrigo do 

Decreto-lei nO. 165/2014" 

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

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

Na minha ainda curta actividade politica/participativa como eleita municipal não tinha sido 

confrontada com uma proposta deste cariz. Inicialmente confundi esta questão com a situação 

de um outro pavilhão construido ilegalmente em Arcozelo. é que como se costuma dizer "gato 

esca ldado de água fria tem medo" e dai toda a baralhada que fiz sobre o assunto do qual 

formulo as minhas desculpas perante esta assembleia municipa l, e originada ainda pelo não 

fornecimento da documentação sobre a matéria atempadamente. 

o Decreto-Lei que suporta o pedido de interesse público municipal deixa-nos preocupações de 

ordem de justiça, como sejam, ao longo dos anos algumas actividades económicas foram-se 

instalando à margem da legislação e das regras muitas vezes cam a permissão complacente 

dos serviços públicos, que deveriam fiscalizar essa instalação. 

Instaladas desta forma, essas actividades foram beneficiando de uma vantagem face a outras 

actividades instalados no cumprimento de todos oS regros e por isso este regime de 

regularização. crio, de certo modo. desigualdades. E Regularização que faça "tábua rasa" dos 

instrumentos de ordenamento do território e dos estudos de impacto ambienta l não é 
benéfico para o Concelho. 

Para a CDU não há dúvidas em relação à necessidade de regularização de explorações, que é o 

caso espedfico, repito e sublinho (t só nestes casos específicos) desta proposta de 

reconhecimento do interesse público municipal da instalação "INERBRITAS, TRANSFORMAÇÃO 

DE GRANITOS S.A.", mas salvaguardamos que essa regularização tem de acontecer, 

procurando salvaguardar a actividade económica e salvaguardando os direitos adquirido s. E 

sempre no respeito pelos instrumentos de ordenamento do território enquanto meio de 

defesa dos recursos do Concelho e da freguesia de Arcozelo. 

A CDU depois de analisada a proposta em discussão e dos objectivos elencados pela empresa 
interessada, não rejeitamos a necessidade de considerar o reconhecimento de interesse 

público municipal da instalação "Inerbritas, Transformação de Granitos S.A." 


