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----- Aos vinte e dois dias do mes de abril do ano de dois mil e dezassctc, nos termos 
da alinea b) do n.0 1, do art.0 30°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas 
nove horas, em sessao ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no 
Audit6rio Rio Lima, presidida pelo Senhor Professor Doutor Salvato Vila Verde 
Pires Trigo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------

1. Perlodo de Antes da Ordem do Dia: ---- ------- -----
-----A) Aprecia9ao e votaryao da Ata da sessao anterior (Doc. I); ______ _ 

-----B) Leitura do expediente e infonuaryoes da mesa; --------- --
----- C) Apresenta((ao de recomendayoes, propostas ou mo((oes, votos de louvor, 

congratula9ao, sauda9ao, protesto ou pesar. -------------
----- C.l. 0 eleito da CDU: "Moryao sobre Transferencia de Competencias" (Doc. 
H). _____________________ _ _ _ 

----- C.2. Grupo Municipal do PSD: "Proposta para inser((ao na toponimia da Vila 
de Ponte de Lima do nome do Dr. Joao Abreu Lima" (Doc. III). ______ _ 

----- D) Outros assuntos de interesse Municipal. - ------------
----- 2. Perlodo de lnterven~iio do publico .. _ _____________ _ 
----- 3. Perlodo da Ordem do Dia: _________________ _ 

----- A) Apreciavao da Informa~ao do Presidente da Camara bern como da 
situa~ao financeita do Municipio" (Doc. IV); ________ ___ __ _ 

----- B) Discussao e vota9ao da "Presta~ao de Contas do ano 2016 e Jnventario -

Aprova~ao" (Doc.V); ----------------------
----- C) Discussao e votar;ao da "Primeira revisao ao or~amento e op~oes do Plano 

de 2017-Aprova~ao"(Doc. VI);-----------------
----- D) Discussao e votacrao da "Proposta de reconhecimento do interesse publico 
municipal na regulariza~ao da instala~ao de gestio de residuos - centro de abate 
e de desmantelamento de veiculos em fim de vida e comercio de pe~as, relativa 
ao Processo Diversos no 55/17, requerida por Antonio Oliveira Cerqueira, com 
base na alfnea a) do n° 4 do art0 so do Decreto Lei no 165/2014 de OS de 

oovembro" (Doc. VII); - ---------------- ____ _ 
----- E) Discussao e vota9ao da "Proposta de autoriza~ao para adesao a Zona de 
Tnterven~ao Florestal do Monte da No e Padela" (Doc. VIII); _ 
----- F) Discussao e votar;ao da "Proposta de Procedimento de Delimita~ao 
Administrativa (PDA) das freguesias de Bertiandos e Santa Comha" (Doc. IX); 
----- G) Discuss~o do "Relat6rio de avalia~ao do ano de 2016 do Estatuto de 

Oposi~ao" (Doc. X);---------- ------------
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----- H) Discussao e votar;:ao da "Proposta de celebra~ao do Contrato 
Intetadministrativo de Dclcga~io de Competencias - Traosportes Escolares -
Ensino Secundario 2016/2017 oa Junta de Freguesia da Facha - Aprova~ao" 

(Doc. XI);-----------------------
----- I) Para conhecimento: "Informa~ao da qual consta os compromissos 
plurianuais assumidos ao abrigo da autoriza~io previa no ambito da Lei dos 
compromissos aprovada pela Assembleia Municipal a 07 de fevereiro de 2016" 

(Doc. XTT). ---------------------
---- Estiveram ausentes e apresentaram pedidos de substitui9ao e justit1ca<;ao o 
senhor Presidente da Junta de freguesia de Vitorino das Donas que se fez substituir 
pelo secretario Ant6nio Pedro Costa Lima Alves, e os mcmbros eleitos Natalia 
Elisabete de Castro Rodrigues, Ana Julia Araujo de Abreu Viana, Clara Alexandra 
Magalhaes da Rocha, Joaquim Rosas, Gonr;:alo Nuno Abreu de Amorim e Castilho, 
Jose Maria Magalhaes, Alipio Barbosa e Matilde Sofia Soares Brito -------------~---~-
--------- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas sc fara referencia as 
intervenyoes feitas durante a sessao da Assembleia Municipal.---------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:. ___________ __ _ 

----- A) Aprecia~ao e vota~io da Ata da sessao anterior: sujcita a votayao foi 
aprovada por maioria com uma absten<;ao. --------------------------------------------------
-------- B) Leitura do expcdiente e informa~oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu 
o resurno da cotTespondencia recebida entre 24 de fevereiro e 21 de abril de 2017. --
---- C) Apresenta~ao de recomenda~i\es, propostas ou mo~oes, votos de louvor, 
congratula~ao, sauda~ao, protesto ou pesar. ~--------------------------------------------
----- C.l. 0 membra eleito Abel Lopes (CDS-PP) apresentou uma proposta de 
recomendar;:ao para que a Camara Municipal diligcncie junto da tutela no sentido de 
ser atribuido o nome do Sr. Dr. Joao Abreu Lima, primeiro Presidente da Camara 
Municipal eleito democraticamente, ao renovado ediflcio da Escola Secundaria de 

Ponte de Lima. (Doc. l ). ------------------------------------------------------------------------
------ 0 membra eleito Sandra Fernandes (CDU) apresentou uma mo9a0 sabre 
Transferencia de Competencias (Doc. 2). Registou-se a intervenc;:ao do membra 
eleito Rosa Cruz (M51) que se pronunciou tambem sabre transferencia de 

competencias (Doc. 0° 3). -----------------------------------------------------------------------
------ 0 membra eleito Nuno Matos (PSD) apresentou urna proposta de 
recomenda<;ao para inser<;ao na toponimia da Vila de Ponte de Lima do nome do Dr. 

Joao Abreu Lima (Doc. no 4 ). -----------------------------------------------------------------
------ Registaram-se as intervenc;:ocs dos membros eleitos Joaquim Alpoim (M5l) 
(Doc n° 5), Ant6nio Carlos Matos (PS) e Nuno Matos (PSD) para csclarecimentos 

adicionais. -----------------------------------------------------------------------------------------
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----- 0 membra eleito Casimiro Magalhaes (M51) apresentou urn voto de 
congratula<;ao pela celebraryao dos 500 anos do Auto de publica<;ao do Fora! 
Manuelino de Penela de Albergaria, cuja sede do com:elho foi na atual freguesia de 

Anais (Doc. n° 6). --------------------------------------------------------------------------------
----- 0 senhor Presidcnte da Camara Municipal prestou os esclarccimentos tidos por 

necessaries. ---------------------------------------------------------------------------------------
------ Seguiu-se a vota9ao das propostas apresentadas: Mo<;ao sobre Transferencia de 
Competencias; sujeita a proposta a vota!):aO, foi rejcitada com trinta e urn votos 
contra, dezasseis absten!):5es c treze votos a favor.------------------------------------------

----- Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa da Assembleia, para colocar a 
considera9ao dos proponentes da homenagem ao senhor Dr. Joao Abreu Lima que as 
propostas aprcscntadas pudessem fundir-se numa (mica proposta a preparar a 
posteriori pela Mesa da Assembleia, tendo por base as proposta apresentadas. Assim, 
considerando que: 

----- 0 grupo municipal do PSD manifestou, na confer~ncia de Lideres de 15 de abril 
de 2017, a intencrao de propor a votavao da sessao de 22 de abril de 2017 uma movao, 
para a inser9ffo na toponimia do Municipio do nome do Sr. Dr. Joao de Abreu Lima, 
que foi: o Primeiro Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, eleito 
democraticamentc; Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; deputado da 

Na<;ao pelo distrito de Viana do Castelo; 

----- 0 grupo municipal do CDS-PP, com os fundamentos da acrao politica 
constantes da moyao do PSD, acrescido do papel relevante do Sr. Dr. Joao Abreu 
Lima no setor da Educavao, apresentou na scssao da Assembleia Municipal de hoje, 
22 de abril de 2017, uma movao para recomendar a Camara Municipal de Ponte de 
Lima que sejam feitas as diligencias necessarias, junto do ministerio da tutela, para a 
atribui<;ao do nome do Sr. Dr. Joao de Abreu Lima a rcnovada Escola Secundaria de 
Ponte de Lima; 

----- 0 grupo municipal do Movimento 51 subscreveu os motivos que, nas duas 
propostas de movao anteriores, justificam a homenagem ao Sr. Dr. Joao de Abreu 
Lima; 

----- 0 grupo mtmicipal do PS considerou tambcm a importancia de homcnagear o 
Sr. Dr. Joao de Abreu Lima ao nivel das propostas feitas; 

----- Na gencralidade, o sentimento dos mcmbros da Assembleia Municipal e o de 

reconhecer ajustiva da homenagem ao Sr. Dr. Joao de Abreu Lima; 
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----- 0 Presidente da Assembleia Municipal pos a consideravao dos proponentes a 
possibilidade de fusao das duas mov6es, atendendo a relevancia da notavel a~ao 
politica do Sr. Dr. Joao de Abreu Lima, como Presidente da Camara Municipal que 
sempre exerccu com toda a isen9a0 partidaria, comprovada, alias, pela unanimidade 
que conseguiu nas deliberav6es tomadas em todas as reunioes de verear;ao municipal. 
----- Aceite a proposta da Mesa da Assembleia Municipal pelos proponentes das 
mo96es, foi o texto da nova movao apresentada a votavao, tendo sido aprovado por 

maioria com uma abstenvao. ------------------------------------------------------------------
----- Seguiu-se a votar;ao da proposta de congratular;ao aprescntada pelo M51, tendo 

a mesma sido aprovada por maioria com duas abstenyoes. -------------------------------
----- 3. Outros assuntos de interesse municipal. Registaram-se as intcrvenvoes dos 
membros cleitos Joaquim Alpoim (M51) (Doc. n° 7), Nuno Matos (PSD) (Doc. n° 8), 
Sandra Fernandes (CDU) (Doc. n° 9), Ricardo Vieira (PSD) e Pedro Ligeiro (PSD) 
para pedido de esc I areci men to.----------------------------------------------------------------
----- 0 Senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por 
necessaries.----------------------------------------------------------------------------------------
----- Registou-se a interven9a0 dos membros elcitos Ricardo Vieira (PSD) e Mecia 

Martins (CDS-PP) -------------------------------------------------------------------------------
---- 0 senhor Prcsidente da Camara prestou esclarecimentos adicionais. ----------------
----- Usou da palavra, devidamente autorizada pelo scnhor Presidente da Mesa da 
Assembleia, a senhora vereadora Dr.8 Ana Machado, para prestar os esclarecimentos 

tidos por convenientes. --------------------------------------------------------------------------
----- Interveio novamente o membra eleito Ricardo Vieira (PSD). -----------------------
----- 2. Periotlo tie lnterven~fio do publico. Registaram-se as intervenvoes de 
Antonio Mario Leitao residcntc em Sabadao, freguesia de Arcozelo e Jose Manuel 

Leitao Puga, residente em Rcbordoes Souto. -----------------------------------------------
----- 3. Periodo da Ortlem do Dia: ------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia<;ao da Informa~ao do Presidente da Camara hem como da 
situa\!iiO financeira do Municipio", Inscreveu-se para intcrvir neste ponto o 

membra eleito Antonio Carlos Matos (PS). -------------------------------------------------
----- B) Discussao e vota<;ao da "Presta~ao de Contas do ano 2016 e Inventario -
Aprova~ao"; Inscreveram-se para intervir neste ponto a senhora Presidcnte da Junta 
de Freguesia de Brandara, e os mcmbros eleitos Alipio Matos (PSD) (Doc. n° 1 0), 
Joaquim Rosas (M51) (Doc. no 11 ), Sandra Fernandes (CDU) (Doc. no 12) e Abel 

Lopes (CDS-PP). ---------------------------------------------------------------------------------
----- 0 senhor Presidente da C§.mara prestou csclarecimentos tidos por necessaries. --
--------- Foram solicitados esclarccimcntos adicionais pela senhora Presidentc da 
Jtmta de Freguesia de Brandara c pelo membra eleito Alipio Matos (PSD) ao senhor 
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Presidente da Cfunara, que os prcstou. -------------------------------------------------------
---- Vota9ao da alinea B) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: ""Presta~ao de 
Contas do ano 2016 e Inventario - Aprova~ao": sujeita a proposta a vota9ao, foi 
aprovada por maioria com quinze absten96es e cinco votos contra.----------------------

------- A scnhora presidente da Junta de Freguesia de Brandara junta declara9ao de 

voto (Doc. n° 13). --------------------------------------------------------------------------------
----- C) Discussao e vota9ao da "Primeira revisio ao or.;amento e op~oes do Plano 
de 2017-Aprova.yio"; Inscreveu-se para intervir neste ponto o membro eleito Alfpio 

Matos (P SD). -------------------------------------------------------------------------------------
----- Vota9ao da alinea C) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Primeira revisao ao 
or.;amento e op~oes do Plano de 2017-Aprova~ao": sujeita a proposta a votac;:ao, 

foi aprovada por maioria com quatro absten96es. ------------------------------------------
-----D) Discussao e votac;llo da "Proposta de reconhecimento do interesse publico 
municipal na regulariza~ao da instala~i\o de gestao de residuos - centro de abate 
e de desmantelamento de veiculos em fim de vida e comercio de pe.yas, relativa 
ao Processo Diversos no 55/17, requerida por Antonio Oliveira Cerqueira, com 
base na alinea a) do no 4 do arto 5o do Decerto Lei no 165/2014 de 05 de 

nov em b ro"; --------------------------------------------------------------------------------------
----- Nao sc registaram inscriryoes para intervir neste ponto. -------------------------------
---- Votac;llo da alfnea D) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Proposta de 
reconhecimeoto do interesse publico municipal na regulariza.;ao da instalat;ao 
de gestao de residuos- centro de abate e de desmantelamento de veiculos em fim 
de vida e comercio de pe~as, relativa ao Processo Diversos no 55/17, requerida 
por Antonio Oliveira Cerqueira, com base na alinea a) do no 4 do are 5o do 
Decerto Lei n° 165/2014 de OS de novcmbro"; Sujeita a proposta a vota9ao, foi 

a prov ada por unan i m i dade. --------------------------------------------------------------------
---- Declara-se o interesse Publico Mmlicipal, para efeito do art.0 5 do Decreto-lei n° 
165/2014, da atividade econ6mica desenvolvida por Antonio Oliveira Cerqueira, 
Processo Diversos no 55/17, no pressuposto de que t1quem salvaguardados: 

a) 0 cumprimento da legislayao laboral e das norrnas tuteladas pela Autoridade 
das Condi<;oes do Trabalho, ACT, designadamente as respeitantes a questoes 
de higiene e seguran<;a no trabalho; 

b) 0 cumprimento das leis de protec;ao ambiental, nomeadamcnte as relativas ao 
impacte ambiental e ao tratamento de residues industriais; 

c) 0 cumprimento das obriga<;oes perante a Autoridade Tributaria e a Seguranrya 
Social ; 

d) 0 cumprimento do Rcgulamento Geral e Municipal, das Edifica96es Urbanas. 
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~M·-- E) Discussao e votay~O da "Proposta de autorizacyi\o para adesao a Zona de 
Interven~ao Florestal do Monte da No e Padcla"; lnscrevercm-se para intervir 
neste ponte os membros eleitos Armando Pereira (CDS-PP), Joaquim Rosas (M51) 
(Doc. n° 14) e a senhora presidente da Junta de Freguesia da CorrelM, que respondeu 
au pedido de esclarecimento solicitado pelo membro eleito Annando Pereira (CDS-

JP1?) --------------------------------------------~--~-------------------------------------------------
----- Votac;ao da ali.nea E) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de 
autoriza~ao para adesAo a Zona de Intervcn~Ao Florestal do Monte da No e 
Padela"; sujeita a proposta a votaryao, foi aprovada por unanimidade. -----------------
----- F) Discuss[o e votavao da "Proposta de Procedimento de Dclimita~Ao 
Administrativa {PDA) das freguesias de Bcrtiaodos e Santa Comba''; Nao se 

registaram inscric;oes para intervir. -----------------------------------------------------------
----- Votac;ao da alinea F) do ponte 3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de 
Procedimento de Delimita~io Administrativa {PDA) das freguesias de 
Bertiandos c Santa Comba"; Sujeita a proposta a votacy[o foi aprovada por maior:ia 

com quatro abstenc;oes. --------------------------------------------------------------------------
----- G) Discussao do "Relatorio de avalia~ao do ano de 2016 do Estatuto de 

Oposi~ao"; ---------------------------------------------------------------------------------------
-----M·-- lnterveio o membro eleito Antonio Carlos Matos (PS) sendo a sua 
intervcn9ao relativa ao 1?onto A) do Periodo da Ordem do Dia. --------------------------
M _____ lnscreveu-se o membro eleito Rosa Cruz (M51) (Doc. 15) para discussao do 

Relat6rio de avaliaryao do anode 2016 do Estatuto de Oposiryao. ------------------------
------ Usou da palavra, devidamente autorizada, o scnhor Vereador Vasco Ferraz. M~~-
------ Registou-se a intervenyao do membro eleito Antonio Carlos Matos (PS). ------~-
----- H) Discussao e votayao da "Proposta de celebra~ao do Contrato 
Interadministrativo de Delegacyao de Competencias - Transportes Escolares -
Ensino Secundario 2016/2017 na .Junta de Freguesia da Facba - Aprova4Yao"; 
Nao se registaram inscriyoes. -----------------------------------------------------------------
----- Votac;ao da alinea II) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: Proposta de 
celebra~iio do Contrato Interadministrativo de Delega~Ao de Competencias -
Transportes Escolarcs - Ensino Secundario 2016/2017 na Junta de Freguesia da 
Facha - Aprova~i\o"; sujcita a proposta a votac;iio, foi aprovada por maioria com 

quatro absten9Bes. ----------------------------------------------~--------------------------------

----- I) Para conhecimento: "lnforma~ao da qual consta os compromissos 
plurianuais assumidos ao abrigo da autoriza~ao previa no ambito da Lei dos 
compromissos aprovada pela Assembleia Municipal a 07 de fevereiro de 2016";

-------- Nao se registaram intcrven9oes. -------------------------------------------------------
----- A Assem bleia Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------
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----- 0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital.--------------------
---- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assem bleia deu por 
encerrada a scssao, pelas treze horas, da qual sc lavrou a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. -----------------

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

A 1 .8 Secretaria -----------------------------------------------------------------

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

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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PROPOSTA DE HOMENAGEM AO DR. JOAO GOMES DE ABREU DE LIMA 

Os Membros Eleitos pelo CDS-PP querem congratular-se publicamente por, passados cerca de 30 anos, verem 

o PSD reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido porum Presidente da Camara do CDS, na certeza que 

esse reconhecimento, a seu tempo, se estendera aos restantes Executivos Municipals do CDS que sempre 

souberam, com dignidade e responsabilidade, dirigir os destinos do Concelho de Ponte de Lima, merecendo a 

conflanc;:a dos Limianos desde as eleic;:oes autarquicas de 1976. 

Trazer o nome do Dr. Jo~o Gomes de Abreu de Lima para o seio dos actuais 6rgaos autarqulcos e de inteira 

justic;:a por estarmos perante um exemplo de cidadania, respeito pelos valores democraticos e sentido de 

servlc;:o publico a que dedicou toda a sua vida. 

Desde sempre o Municfpio de Ponte de Lima e a Camara Municipal, presidida pelo CDS-PP, reconheceu o 

quanto ele representou para Ponte de Lima e, de entre outras homenagens publicas, recorde-se a atribuic;:5o 

da Medalha de Merito Municipal Autarquico em 4 de Marc;:o de 1997. 

Da sua acc;:ao polftica, destaca-se a eieic;:~o para Deputado pelo clrculo eleitoral de Viana do Castelo, em 

representac;:ao do CDS, nas eleic;:oes intercalares de Abril de 1976, cargo que desempenhou, atraves de 

consecutivas eleic;:oes, ate 1987. 

Em Dezembro de 1976, ou seja, poucos meses depois, niio vira a cara a Ponte de Lima e e eleito Presidente da 

Camara Municipal, pelo mesmo partido, acumulando com o cargo de Deputado, tendo sldo reeleito nos dois 

actos eleitorais seguintes, em 1979 e 1982. 

Estamos perante o primeiro Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima eleito por sufragio universal, 

facto que e de inteira importancia sublinhar quando ainda nos encontramos a comemorar os 40 Anos do 

Poder Local em Portugal. 

Poderfamos elencar um sem numero de acc;:oes que marcaram os seus mandatos mas a democratizac;:ao da 

educac;:ao e digna do maior rea lee e um modelo diffcil de encontrar comparac;:ao em Portugal. 

Fazer chegar a educac;:ao a todos sem excepc;:ao foi uma das causas a que o Dr. Joao Abreu de Lima mais se 

consagrou e e no decurso de um dos seus mandatos que Ponte de Lima assiste, em 1980, a inaugurac;:ao da 

Escola Secunda ria. 

Tambem em 1980, dando continuidade ao projecto de urbanizac;:ao dos terrenos envolventes a referida escola, 

ap6s contfnuas aquisic;:oes de propriedades, adquire a Quinta da Graclosa, da qual vendeu ao Estado uma 

parcela de 19.000 m2 destinados a construc;:ao da que actualmente conhecemos pelo nome de Escola EB 2.3 

Ant6nio Feij6 . 



CDS-PP 

Adquire tambem a Casa da Garrida, onde hoje se encontra instalada o polo da Universidade Fernando Pessoa 

e, num exemplo de visao polftica a destacar, antecipa-se aos concelhos vizinhos e comunica ao Ministerio da 

Educa~ao, em 10 de Outubro de 1983, que colocaria a disposi~;ao do mesmo Ministerio a propriedade 

necessaria a instala~ao no Concelho da Escola Superior Agraria, pelo que em 10 de Dezembro de 1985 e 

deliberada a aquisi~;ao da Quinta e Convento de Refoios para essa mesma finalidade. 

Na area da educa~;ao desportiva, em Janeiro de 1985 fol adjudicado o Pavilhao Gimnodesportivo de Ponte de 

Lima. 

No apoio as Freguesias do Concelho, nao negligencia nunca a amplia~;ao ou a constru~;ao de ediffcios escolares. 

Soubemos sempre o quanto Ponte de Lima lhe e devedor e nunca descurarfamos quaisquer homenagens que 

lhe sejam prestadas. 

Associar o seu nome a uma arteria da Vila, fixando-o na toponimia local, atendendo aos varlos e recentes 

processes de fixa~;ao toponimica que toda a zona urbana tem sofrido, nao vislumbrarmos de momenta uma 

rua ou via com dimensao que confira a dignidade que a memoria do Dr. Joao Gomes de Abreu de Lima nos 

merece. 

Por isso, tendo em conta o quanta esteve ligado a educa~ao e, muito mais lmportante, a verdadeira 

democratiza~ao da educa~;ao, conforme elencamos sem atingir a exaustao, nessa que foi uma das grandes 

conquistas da Democracia Portuguesa, a qual o Dr. Joao Abreu de Lima, como se expOs, esteve intimamente 

llgado, sem nunca esquecer o marcante facto hist6rico deter sido o primeiro Presidente da camara Municipal 

eleito em democracia, dado estarmos perante a breve conclusao das obras do que podemos considerar uma 

nova Escola Secundaria ern Ponte de Llrna, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, na sua reuniao ordinaria 

de 22 de Abril de 2017, propoe a Camara Municipal que desenvolva todos os esfor~os ao seu alcance, junto da 

tutela respectlva, para que seja atribufdo o nome do Dr. Joao Abreu de lima ao equlpamento escolar 

renovado, passando a designar-se Escola Secundaria Dr. Joao Abreu de Lima. 

Ponte de Lima, 22 de Abril de 2017 

Os Membros Eleitos do CDS-PP na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima - Sessao Ordinaria de 22 de Abril de 2017 
1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: 

C1) Apresentac;ao de recomendac;oes, propostas ou moc;oes, votos de louvor, congratula<;ao, saudac;ao, 
protesto ou pesar. 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da C§mara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. 
Deputados Municipals, Mfnhas Senhoras e meus Senhores 

Moc;ao 
Sobre 

Transferencia de Comoetencias 

A descentralizac;ao administrativa, conforme a CRP - Constituic;ao da Republica Portuguesa - tern par 
finalidade assegurar o reforc;o da coesao nacional e de solidariedade inter-regional e promover a eficiencia e 
eficacia da gestao publica, assegurando os direitos das populac;oes. Descentralizat;ao que envolve, entre 
outros aspectos, a transferencia de atribuic;6es e competencias para as autarquias. 

A transferencia de poderes e competencias para executar (ffsica e financeiramente) acc;oes, servic;os ou 
investimentos e mera desconcentra<;ao • s6 ha descentralizac;ao quando a transferencia inclua o poder de 
decidlr. 

A transferencia de atribuic;oes e competencias deve ser acompanhada dos meios humanos, recursos 
financeiros e do patrfmonlo adequado ao desempenho das func;oes transferidas, visa uma melhor e mais 
eficaz resposta aos direitos, aspirac;oes e necessidades das populac;oes, e nao pode consistir, como a pratica 
tern demonstrado, num processo de reduc;ao do fnvestimento publico e alfjamento do onus de lnsatisfac;ao e 
fncumprimento para o poder focal. 

A soluc;ao a encontrar devera passar por uma verdadeira descentralizac;ao de competencias, em que o Poder 
Local democratico se assuma como titular de atrlbuic;oes e competencias pr6prias, com os lnerentes poderes 
de direc<;ao e conforma<;ao que fac;a sentido a luz do principia da subsidiariedade e complementaridade 
como forma de melhor responder aos direitos e anseios das populac;oes e que nao ponha em causa a 
universalfdade das func;6es sociais do Estado. 

Objectives que exfgem, como garantia de coerencia do processo, uma delimitac;ao clara das atribuic;oes e 
competencfas que envolva as nfveis de administrac;ao central, regional e local. 

Devem manter·se no Estado, para alem dos que sao pr6prios do exerdcio da soberanfa, os poderes que 
permitam o desenvolvlmento estrutural do pafs e os que caloquem todos os cidadaos em plano de igualdade 
no acesso aos bens e servic;os constitucionalmente garantidos nos domfnios econ6mico, social e cultural. 

A inexistencia de autarqufas de nfvel intermedio - as regioes administrativas - que nao sao substituiveis 
pelas CIM ou qualquer outra soluc;§o inter-municipal, canstltul um obstaculo a uma efectiva descentralizac;ao 
que e urgente resolver. 

Novas competenclas para as autarquias exigem o preenchirnento de condic;oes (financelras, de autonomia e 
de organfzac;ao) para o seu pleno exerdcio, reclamam a reposic;ao de condic;oes para responder as 
responsabflidades que ja hoje detem, exigern a devoluc;§o as autarquias das competencias em relac;ao as 
aguas que I he foram · retiradas corn a cria<;ao dos sistemas mufti-rnunlclpais. Exig·em ainda a reposi<;ao das 
freguesias. 

A experiencia de decadas em que, mais que transferencia de competencias, se transferiram encargos, obriga 
a avaliac;§o rigorosa dos meios necessaries ao exerdcio das competencias consideradas, a definic;ao do 
ponto de partida para a fixac;ao do volume de recursos necessaria e a verificat;ao de garantias futuras 
quanto ao regime financeiro. 

Face aos projectos de diplomas do governo agora conclufdos sabre transferencia de competencias e sabre a 
organlca das CCDR, a AM de Ponte de Lima, reunida a 22 de Abril de 2017 delibera: 



1. Reafirmar a descentralizac;ao como condic;ao essencial para o desenvolvimento local e regional. 

2. Reiterar a exigencia de criac;ao das regi6es admlnlstrativas enquanto factor indispensavel a urn 
processo coerente de delimitac;ao de responsabilidades entre os varios nfveis de admlnistrac;ao, a 
urna reforma democratica de administrar;ao, a defesa da autonomia dos munidpios. 

3. Exigir a eliminac;ao de todas as restric;oes a autonomia do poder local em materia financeira, 
orr;amental, organlzaclonal, material e humana. 

4. Rejeitar qualquer nova transferencia de atrlbulc;oes e competencias sem a garantia comprovada da 
dotac;ao das autarquias com os melos lndispensaveis ao seu plena exerdclo, presente e futuro. 

5. Os servlc;os de secretariado da Assembleia Municipal, envlarem de imediato esta Moc;ao para: 
Associar;ao Nacional de Municipios Portugueses 

Grupos Parlamentares da AR 

Primeiro-Ministro 



MDV/MENTO 51 

(Ponto C.l. do Periodo de Antes da Ordem do Dia) 

A PROP6SITO DA MOCAO SOBRE TRANSFER~NCIA DE COMPETf:NCIAS 

Descentrallzar para aproximar e prosperar 

• 0 assunto em aprec;o, cuja importancia e debate foi suscitado pelo grupo municipal 

do M51 - ainda que, a data, sem fruto , e com algum desdem- na AM de 30/04/2016, 

sob a epigrafe "Reorganizac;ao Administrativa ", ja en tao qualificado por n6s como "o 

sentir social do momentou, afigura-se-nos, obviamente, do maior relevo e 

merecimento, por estar em causa a aproximac;ao das decisoes aos cidadaos, a 

promoc;ao da coesao territorial - assumidas como as maiores bandeiras das diversas 

tomadas de posic;ao deste Movimento -, alem do reforc;o da solidariedade inter· 

regional, a melhoria da qualidade dos servic;os prestados as populac;oes, entre varies 

outros aspetos nao menos importantes. 

• Subscrevemos, por isso, a moc;ao acabada de submeter pelo grupo da CDU a esta 

Assembleia Municipal, por reproduzir, reforc;ar e ampliar preocupac;oes analogas, a 
luz do enquadramento legislative entretanto estabelecido, pugnando pela garantia 

de todas as condi~oes para responder com propriedade e plenitude a todas as 

responsabi l i dades. 

• Logrando compreender que 

i) as novas competencias e responsabilidades a assumir de forma progressiva, 

continua e sustentada pelas autarquias locais e entidades intermunicipais, a 

transferir do poder central, contemplarao todos os dominies dos interesses pr6prios 

das populac;oes, em especial no ambito das func;oes econ6micas e sociais; 

ii) preconizarao o aumento da eficiencia da gestae dos recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros, uma vez determinadas e aquilatadas as fontes de 

financiamento e aos seus modes de afetac;:ao; 

iii) se alcanc;:arao ganhos de eficacia no exerdcio dessas competencias pelos 

6rgaos das autarquias locais ou das entidades intermunkipais , atendendo a que os 

6rgaos dos municipios podem delegar competencias nos 6rgaos das freguesias e das 

entidades intermunicipais; 

iv) ficarao reforc;adas as competencias pr6prias das Juntas de Freguesia (JF), 

e consequentemente, sera fortalecida a competitividade do territ6rio, atraves de 

1 



concerta<;oes estrategicas, nao dando ensejo a planeamentos meramente 

circunstanciais, espurios ou asseticos; 

v) nos contratos interadministrativos a celebrar aquando da delegas:ao das 

competencias nao poderao ser desvirtuados os principios gerais da 

• lgualdade; 

• Nao discrimina<;ao; 

• Estabilidade; 

• Prossecw;ao do interesse publico; 

• Continuidade da prestac;:ao do servi<;o publico; 

• Necessidade e suficiencia dos recursos. 

Pugnamos para que os designios da lei no ambito da atribuic;:ao de novas 

competencias as autarquias nao se percam pelos meandros das inten<;oes, mas 

venham a ser efetivos, trazendo a born porto estabilidade, seguran<;a e 

previsibilidade, numa l6gica de verdadeira PROXIMIDADE COM 0 POVO (ouvindo-o, 

esclarecendo-o e permitindo-lhe participar nas decisoes mais importantes, 

nomeadamente ao nfvel da escolha dos seus representantes, dos orc;amentos 

participativos, entre outros), defendendo e respeitando integralmente as 

caracteristicas de cada regiao, promovendo-se uma efetiva descentralizac;:ao gradual, 

e garantindo que as autarquias e as entidades intermunicipais nao sejam meros 

executores de ordens do poder central(izado). 

2 



Proposta: lnser~3o do nome do Dr. Jo:io Abreu Lima, primelro Presidente da CAmara 
de Ponte de Lima eleito em democracia, na toponrmia da vila de Ponte de Lima. 

Joao Abreu Lima foi uma pessoa devotada a Ponte de Lima. Primeiro Presidente da 
Camara de Ponte de Lima eleito em democracia definiu uma polftica de 
desenvolvimento fundamentada na preserva<;ao patrimonial e na cria<;ao de infra· 
estruturas. 

Oa sua ac<;ao nasceram novas instrumentos de ordenamento do territ6rio, novas 
iniciativas culturais e sociais. Foi o maior dinamizador do Arquivo Municipal, tendo a 
perspicckia de construir e promover uma polftica turistica para o concelho quando 
esse era um assunto muito Ionge de estar na agenda regional. 

Joao Abreu Lima foi ainda Presidente da Assembleia Municipal, Vereador e Deputado a 
Assembleia da Republica, em quatro legislaturas. 

Soube conquistar, pela sua grandeza de cankter, o respeito e admira<;ao de todos. 
Exemplo disso s~o as delibera<;oes emanadas das reunioes de Camara durante a sua 
presidencia, todas elas subscritas por unanimidade. 

Como homem tinha uma dimensao ajustada aos profundos valores que perfilhava. 

Atendendo a sua dedica<;ao a Ponte de Lima somos de entendimento que e de 
elementar justi<;a que o concelho lhe preste homenagem. Assim a Assembleia 
Municipal de Ponte de Lima, reunida a 22 de Abril de 2017, propoe e recomenda a 
Camara Municipal que o nome do Dr. Joao Abreu Lima passe a constar da toponimia 
da vila de Ponte de Lima. 

0 grupo do PSD na Assembleia Municipal de Ponte de Lima 



DO 

MDV/MENTO 51 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs Secretarios 

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal, 

Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados Municipais, 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

Os Deputados Municipais, eleitos na lista independente do MOVIMENTO 51. vern no 

exercicio das suas fungOes, relativamente a proposta de insen,;:ao do nome do Dr. 

Joao Abreu Lima na toponimia da vila de Ponte de Lima, expor os seus considerandos 

e conclusoes: 

1 - Com;iderando a valoriza9t\o da dignidade da pessoa humana e da igt1aldade de 

tratamento, valores do nucleo essen cia I do Movimento 51; 

2 - Considerando o servic;:o p(Jblico exercido pela pessoa do Dr. Joao Abreu Lima; 

0 M51 entende ser favoravel a valorizal(ao do mesmo, mediante urn contexte 

planificado no panorama da toponimia concelhia. 

Neste concernente e a despeito do reconhecimento dos valores fundamentals da 

democracia e cidadania, que defendemos, entendemos que a proposta em causa 

reflete mais uma proposta ad hoc da toponimia das 51 freguesias de Ponte de Lima. 

Na verdade e reiterando o que ja defendemos em varias propostas, a toponfmia nas 

51 freguesias de Ponte de Lima devera ser reavaliada nurn contexte global das 

mesmas, respeitando os seus usos e costumes, bem como ouvindo os homens "bans 

e sabios" sabre as mesmas designac;:oes. 

\ . /. 
0 
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A este respeito nao podemos deixar de referir, uma vez mais, as varias incorre96es e 

incongruencias dos diferentes top6nimos das 51 freguesias , cujas reclama~6es ja 

foram civicamente participadas as entidades competentes, de diferentes modes e por 

varias vezes, designadamente nas freguesias da Correlh~ . Bertiandos, Vitorino das 

Donas, Mato, entre outras. 

Per isso e face ao exposto, nao descuramos o respeito que nos merecem as mulheres 

e os homens da causa publica, que defendem os valores maiores da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade e da fraternidade, cuja cidadania o M51 e express~o 
maxima, sem unanimismos e respeitando a pluralidade, mas exigimos competencia no 

exercicio dos direitos e deveres na realizaoao da toponimia de Ponte de Lima, 

competencia atribuida legalmente a Camara Municipal, com parecer obrigat6rio das 

Juntas de Freguesia. 

Par fim, desde ja e aproveitando o ensejo, sendo a realiza~ao da toponimia 

competencia da Camara Municipal, recomendamos a mesma Camara Municipal, como 

sempre defendeu o M51, que, quando delegar a compet~ncia nas respetivas Juntas 

de Freguesia, devera a mesma assumir na Integra o custo com a elabora~ao das 

diferentes toponimias das freguesias, e nao atribuir apenas a "esmola" ou "doa~ao" 

dos 1 OOO,OOE. 

Ponte de Lima, 22 de abril de 2017, 

Os Deputados do Movimento 51 

~ 



MOV/MfNTO 51 

1Xt v.~ G 
Voto de Congratula9ao fJo C. _ - 4 • c l) 

No dia 16 Outubro de 2016, comemoraram-se os 500 Anos do auto de 

publicacao do Foral Manuelino de Penela de Albergaria, cuja sede do concelho 

fora na freguesia de Anais, Foral este com relevancia na definic;ao actual duma 

grande maioria das freguesias do concelho de Ponte de Lima. 

Considerando o respeito e o merecimento da hist6ria dos nossos 

antepassados, os usos e costumes da nossa existencia, na esteira do principia da 

representatividade, do espirito democratico e de independencia das nossas raizes, 

0 Movimento 51 propoe, assim, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima que 

preste um voto de congratulac;EIO pela celebrac;ao e reconhecimento desta data 

hist6rica para a freguesta e tambem para o concelho. 

Ponte de Lima, 22 de Abril de 2017, 

'fi' 0 Grupo Municipal do Movimento 51, 

1 



MOVIMENTO 51 

22 de Abril - Dia Mundial da Terra; 

Principia do Desenvolvimento Sustentavel. 

7 de Abril - Dia Nacional dos Moinhos; 

Parabens a caminhada do dia nacional dos moinhos, realizada na 

Gemieira. 

22 de Mar~o - Dia Mundial da Agua (Cfr. Boalhosa- vendeu a agua a 
CM por 15 mil euros) 

Ponte de Lima, 22 de Abril de 2017, 

0 Grupo Municipal do Movimento 51, 

1 
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MDV/MENTO 51 

Mes de Abril - Prevenc;ao dos Maus Tratos na lnfancia! 

"A campanha do La<;o Azul inicou-se em 1989, na Virginia, EUA, quando uma 

av6 (Bonnie W. Finney), amarrou uma fita azul a antena do seu carro "para fazer com 

que as pessoas se questionassem" 

Quando foi confrontada sobre a razao da existencia daquele "la<;o azul", o que 

contou era tragico e sabre os maus tratos a sua neta, que tambem tinham morto o seu 

neto. Porque azul? Conforme informa<;ao obtida, a av6 nao queria esquecer os corpos 

agredidos, com n6doas negras dos seus dois netos. Esse azul era uma "lembran<;a 

permanente" na !uta pela protec9ao das crian9as contra os maus tratos. 

Neste contexte, o Movimento 51 nao pode deixar de se associar a uma causa 

nobre em defesa das crianyas, tambem numa expressao de cidadan1a e de defesa 

dos valores fundamentais, na preven<;ao, promo<;ao e protec<;ao dos seus direitos. 

colocando no 6rgao maximo por excelencia deste municipio o registo devido, 

sensibilizando toda a comunidade para a defesa das crian<;as contra os maus tratos. 

Esta campanha comeyou com uma unica pessoa, uma av6 determinada na 

defesa civica dos direitos das crian9as. Tambem n6s nos associamos a causa. 0 

vereador do Movimento 51, pelo menos na reuniao de 27 de Abril de 2015, apelou a 
defesa desta causa de todos, especialmente no mes de Abril. A despeito de alguma 

estupefa<;ao dos restantes membros do executive, congratulamo-nos, ainda que 

agora, pela actual divulga<;ao do tema. 

Como dizia Fernando Pessoa, "Pensar incomoda como andar a chuva". A 

despeito disso e nestas circunstancias, acreditamos que vale apena andar a chuva ... 

"t. pelo sonho que vamos!" 

Ponte de Lima, 22 de Abril de 2017 

0 Grupo Municipal do Movimento 51, 

h-
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Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
Senhores Secretarios 
Senhor Presidente da Camara 
Senhores Vereadores 
Senhores Presidentes de Junta 
Caras Membros desta Assernbleia 

Na proxima ten;a-feira passam 43 anos sabre a revolu~ao de 25 de Abril. 
Ao contrario de muitos concelhos em Ponte de Li ma nao t eremos 
nenhuma cerim6nia oficial pelo que aproveito esta Assembleia para 
assinalar a data . 

Ja nasci em democracia. 0 PREC terminava, a democracia dava os 
primeiros verdadeiros passos, Portugal respirava de alivio por nao ter 
caido numa guerra civil. Do t empo de antes do 25 de Abril apenas tenho 
conhecimento pelos livros de historia e pelos testemunhos que vou 
ouvindo. Felizmente apenas sei viver em democracia, nao equacionando 
outro tipo de regime, mas tendo plena consciencia do esfor~o diario que e 
preciso ter para que nao se volte ao obscurantismo que se viveu ate 
entao. 

A verdade e que a democracia constr6i-se todos os dias, participando 

activamente nas associa~oes, nos clubes, nos partidos, na comunidade. E 
precise ter em mente que e um processo continuo, que nunca chegara ao 
fim. Trabalhoso, na maior parte das vezes ate custoso, porem necessaria e 

que precisa do empenho de todos. 

Todos! Desde os que governam ate aos que estao na oposi<;ao, todos sao 
importantes no processo continuo de constrw;ao de um regime 
democratico assente na paz, pao, povo e liberdade. 

E facil culpar os politicos, os partidos, os movimentos par todos as males, 
por tudo 0 que ainda esta por fazer, mas nao sera ({cu lpa" de todos nos 

enquanto comunidade? Quando nos alheamos da polftica como e que 
queremos que esta seja diferente? Quando nao votamos, quem e que 
escolhe os nossos representantes? Ja dizia Martin Luther l<ing tie sempre 
tempo de nfio deixar o silencio dos bans ser abafado pela gritaria 
estridente dos maus". 



Mas a evoca~ao da revoluc;ao de Abril de 1974 faz-me t ambem lembrar os 
muitos que, ao Iongo do<; tempos de ditadura, lutaram pela libcrdude, 
pela democracia, pela igualdade. Logo me vcm a mente, por exemplo, o 
nosso conterraneo General Norton de M atos, que neste ano 
comemoramos os 150 anos do seu nascimento, e todos os que em Ponte 
de Lima lutaram e acreditaram numa sua candidatura como factor de 

mudan~a. 

"Hoje vivemos na sequencia de uma revolu~ao conseguida sem sangue, 
que nos abriu caminhos de liberdade. Para que OS possamos percorrer e 
indispensavel o respeito absoluto das liberdades publicas e dos direitos 
cfvicos ... l/, afirmou o fundador do meu partido, Francisco Sa Carneiro, em 
1975. Lutemos para que Ponte de Lima seja exemplo no respeito absoluto 
das liberdades e dos direitos dvicos. 

0 membro da Assembleia Municipal, eleito pelo PSD 
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'Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de 22 de Abril de 2017 

Declara~ao PoHtica sobre os 43 anos do 25 de Abril 

Exm!.l. Sr. Presidente da Assemb leia Municipal, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Minhas Senhoras e meus Senhores 

E com o sentimento de orgulho e com muita honra que daqui desta tribuna do 6rgao 

deliberative mais importante do Poder Local no Concelho, saudamos os 43 a nos do 25 de Abril. 

A Revoluc;:ao de Abril forma parte essencial de uma realizac;:ao da vontade do povo, uma 
afirmac;:ao de liberdade, de emancipac;:ao social e de independencia nacional que realizou 
profundas transformac;:oes polfticas, econ6micas, sociais e cu lturais. 

0 25 de Abril e referenda incontornavel da hist6ria recente do nosso Pais que restituiu o 
dire ito de lutar pelas liberdades socials e poHticas, ap6s a sujeic;:ao de Portuga l a uma ditadura 
fascista que acarretou, durante 48 anos, enormes sacriffcios e sofrimentos a maioria dos 
portugueses e em particul,ar aos trabalhadores e aos resistentes antifascistas, pagafldo os 
comunistas um pesado tributo pela sua determinac;:ao de t udo fazerem para libertar Portugal 
da negra noite fascista 

Abril deu-nos o direito e a responsabilidade de usufruir do respeito pela autonomia do poder 

local democratico, pelos direitos dos trabalhadores, dos utentes dos servic;:os publicos, dos 

contribuintes, dos cidadaos e cidadas que nao abdicam de exercer os seus dlreitos 

democr<hicos. 

0 Poder Local Democratico, Conquista de Abril, tem sido objecto, ao Iongo de decadas, da 

ofensiva da polftica de direita para reduzir o seu papel e a sua dimensao plural, representativa 

e participada que a Constituic;:ao da Republica Portuguesa consagra. 

A degradac;:ao da democracia polftica, com a desvalorizac;:ao da gestao autarquica municipal 

manietada pelo rolo compressor da malaria CDS/PP, origina que em Ponte de Lima se sintam 

incompreensiveis focos de temores de retaliac;:oes e de extensas nuvens de medos, factores 

que coartam o exercicio adquirido com o 25 de Abril de todos os cidadaos e cidadas 

particlparem livremente em actividades de cidadania social e polftica. 

Ao Iongo do actual mandato autarquico prestes a findar, varias preocupa(;oes nos t~m chegado 

e s§o con~ecidas publicamente as manifesta<;:5es de indigna<;ao e d~ descontentamento de 

varios sectores· da sociedade limiana sobre aspectos de funcionamento da gestao autarquica 

no Municipio de Ponte de Lima. 

Pergunte-se a sectores da populat;ao, a pequena industria, ao pequeno comercio, e ate aos 

pr6prios trabalhadores do municipio! Estas situac;:oes nao dignificam o Municipio, nem 

dignificam o Poder Local democratico. 

_J~-



0 ataque e usurpa~ao a autonomia das autarquias, 0 empobrecimento democn)tico impasto 

ao seu fundonamento e organiza~ao, a sonega~ao de condit;:6es financeiras, organizacionais e 

humanas ao exercfcio das suas atribui~oes e competencias deixaram marcas e consequencias 

que exigem inadiavel correcs;ao. Na opiniao da CDU - Coliga~ao Democr<hica Uniu1ria e esta a 

primeira e mais importante prioridade que uma politica de valoriza<;:ao do poder local tem de 

assumir. 

A defesa e valoriza~ao do Poder Local sao inseparaveis da cria<;:ao de condi<;5es para que cada 

autarquia tenha os meios necessaries ao desempenho das suas atribui~oes e competencias. 

Nao e possfvel falar seriamente de descentraliza<;ao a margem da cria<;ao das regioes 

administrativas, ignorando as limita<;5es financeiras e administrativas a que as autarquias tern 

estado sujeitas, procurando confundir transferencias de responsabilidades com passagem de 

encargos. 

0 que as autarquias precisam e de ver repostos os seus niveis de financiamento, a devoluc;:ao 

do poder de decidir da sua organiza~ao e estrutura de funcionamento, da sua autonomia. Nao 

e serio falar de descentraliza<;ao e de proximidade e, ao mesmo tempo, recusar a reposi<;:ao 

das freguesias liquidadas como ainda recentemente PS, PSD e CDS fizeram. 

A descentraliza<;ao exig~ a comprovada demonstrac;:ao de que ela corresponde at melhores 

condic;:oes pari;! responder a direitos e interesses das populac;:oes, preserve o direito de acesso 

em condi~oes e igualdade a fun<;:oes socials do Estado, contribua para a coesao territorial. 

A CDU prosseguira a sua intervenc;:ao em defesa desta Conquista de Abril, o Poder Local 

Democnltico e da sua valorizac;:ao. Afirmando a sua autonomia e reforc;:ando as suas condic;:oes 

de exercfcio. Vendo no poder local e nos seus eleitos nao uma amea<;a a democracia mas um 

factor para a sua ampliac;:ao. 

A Revoluc;:ao de Abril completa 43 anos de luta. Com os valores de Abril prosseguimos no 

combate as injusti<;:as de classe, as austeridades impostas a quem vive do seu salario, as 
camadas socials mais pobres, para pagar uma dfvida, que nao e deles e, que enriqueceu 0 

sistema financeiro que foge ao fisco e aos tribuna is. 

Fundada no seu reconhecido percurso de trabalho, honestidade e competencia, a CDU 

continuara a intervir com a seriedade de uma for<;a que age para amplia r, uma elevada 

presen<;:a e responsabilidade no poder local do Portugal de Abril. 

No que respeita a CDU o caminho esta trac;:ado. Coerentemente. Com Trabalho, Honestidade e 
Competencia, Lutando pelos injusti~ados, lutando pela alternativa patri6tica e de esquerda, 

lutando. par Abril, lutando par um Concelho melhor, com mais participa<;:ao das populac;:oes, 

com mais democracia e menos temores e medos. 

25 De Abril Sempre I 
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Um partido ao seu lade 

DECLARACAO DE VOTO 

PRESTACAO DE CONTAS 2016 

Ternes vindo a defender a necessidade de focalizar o investimento municipal em 
areas que contribuam prioritariamente para a atrayao de investimento, criat;ao de 
emprego e fixat;ao de pessoas, principalmente dos jovens limianos que desejem 
permanecer no Concelho. Simultaneamente procuramos sensibilizar o Municfpio para a 
necessidade de refor~r o apoio a familias limianas carenciadas, baixar o valor do 
Impasto Municipal sabre lm6veis {IMI) para a taxa minima, preservar e conservar o 
patrim6nio construido e ambiental e atribuir novas compet!ncias as Juntas de 
Freguesia. 

Apresentamos varias propostas em distintas areas de atuayao e com medidas 
concretas de ayao, das quais destacamos: 

• 0 Centro de Apoio e lncubayao de Ponte de Lima, uma medida destinada a criar 
urn espayo onde empreendedores e empresas disponham de urn conjunto 
integrado de recursos, conhecimentos, ferramentas e serviyos de apoio, que 
facilitam e estimulam, atraves do trabalho em rede, sustentado num conjunto 
alargado de parceiros, o surgimento, apoio e dinamizayao de novas 
empreendimentos e a consequente criayao de riqueza e emprego. 

• A cria~o de quadros de excel!ncia para os estudantes do concelho, 
contribuindo assim para a promoyao do sucesso escolar e educative, ao 
reconhecer os alunos que se distinguem pela excelencia nos domfnios 
cognitivos, culturais, sociais e/ou pessoais. 

• A realizayao de uma feira de oportunidades de neg6cio, de emprego e 
empreendedorismo, com o objetivo de identificar oportunidades de emprego, 
apresentar programas de apoio a cria9Ao do proprio emprego e desenvolver 
capacidades de empreendedorismo, particularmente de jovens licenciados. 

• A Semana da Juventude, como objetivo de incentivar as associa96es locais e 
os jovens limianos a promoyao de diversas atividades desportivas, recreativas e 
culturais. 

• A Construyao de urn parque de estacionamento, para camioes TIR, para que 
estes tenham acomoda96es condignas, levando a que o estacionamento nas 
bermas das estradas nacionais deixe de ser pratica recorrente. 

• 0 Centro de Medicina Desportiva de Ponte de Lima, uma garantia da saude e 
assist!ncia aos atletas, cidadaos limianos, e urn excelente apoio aos clubes que 
como sabemos vivem em permanente dificuldade financeira; 



• 0 aumento em 5% do valor do subsidio anual atribuido aos Centro Sociais e as 
lnstituis:oes Particulares de Solidariedade Social, tendo em considera~o o seu 
contribute para a melhoria da qualidade de vida e a integrayao social de pessoais 
em situayao de caremcia ou vulnerabilidade, com especial destaque para as 
crian9<3s, jovens e idosos; 

• 0 Programa Concelhio de Promoc;Ao de Saude oral, envolvendo medicos 
dentistas aderente, comparticipando ou suportando tratamentos preventives, 
restaurac;oes, extra¢es, alisamentos radiculares, desvitalizac;6es e colocayao 
de pr6teses a pessoas comprovadamente carenciadas; 

• 0 Programa de Atribuic;Ao de Comparticipas:ao de Medicamentos, devidamente 
regulamentado, destinado a pensionistas idosos com mais de 65 anos ou 
dependentes com doenc;a grave ou cr6nica, residentes ha mais de 2 anos e 
recenseados no concelho de Ponte de Lima e que se encontrem em situayao de 
comprovada car~ncia econ6mica. 

• A limpeza permanente das margens do rio Lima, a preservayao e conservac;ao 
dos monumentos hist6ricos, bern como o combate a infrayao ambiental. 

0 documento de prestaQao de contas do ano de 2018 apresentado reflete 
globalmente uma estrategia de atuayao assente num conjunto de medidas e de 
prioridades estabelecidas que, tendo em considerayao a disponibilidade financeira do 
Municipio ficaram aquem do que seria expectavel, o que lamentamos. Assim, abstemo
nos na votac;8o. 

Ponte de Lima, 22 de abrll de 2017 

Os Membros Eleitos pelo PPP/PSD 



MOVIMENTO 51 

E competencia da Assembleia Municipal a aprecia~o e votayao do 
Relat6rio de atividades e Contas do Municfpio referente ao ano de 2016. Trata-se 
da ultima reuniao de Prestacao de Contas neste mandata. No exercrcio das suas 
compet~ncias, o Grupo de Cidadaos Movimento 51 emite o seu parecer sobre 
este relat6rio estabelecendo uma analogia entre o ano de 2016 e os anos 
transatos no que diz respeito ao desempenho e a eficacia das medidas levadas a 
efeito palo executive. 

Este executive usa e abusa do chavao de "boa gestao dos dinheiros 
publicos", repetind<Xl ate a exaustao, na expetativa do cumprimento do velho e 
ultrapassado adagio: uma mentira repetida vezes sem conta, passa a ser 
verdade. Mas a verdade, a realidade, e que nio tern vindo a ser feita uma boa 
gestAo dos dinheiros publicos. SenAo vejamos: 

1- T odos os anos o resuJtado Jiquido do exercfcio que traduz o desempenho 
econ6mico e financeiro do municipio apresenta valores negatives, ou seja, 
o valor das despesas e superior ao valor das receitas. Em 2016 a valor das 
despesas foi superior em 4,2 milhOes de euros em rela~o ao valor das 
receitas eo resultado trquido do exercicio foi negativo, ou seja, um prejuiza 
superior a 1,2 milhoes de euros. 0 problema do saldo deficitario e 
justificado par praticas de administracao que nao sao pautadas par criterios 
de rigor e de transparencia. 

2- 0 executive afirma que tern vindo a ser realizado urn grande esfor~ no 
controlo da despesa. No entanto, esta afirma~o e claramente desmentida 
pelos numeros. 0 orc;amento de 2016 apresentava, do lado das despesas 
o valor de 28 milhoes de euros. Comparando o orcamentado com o 
realizado aferimos que a despesa aumentou no valor pr6ximo dos 4 
milhOes de euros. E se compararmos com o valor das despesas ocorrido 
no ana anterior (2015) apuramos urn aumento da despesa na ordem dos 5 
milhOes de ·euros. 

3- No que diz respeito aos ajustes diretos, Reis Campos, presidente da 
Associa~o dos lndustriais da ConstruyAo Civil e Obras PUbticas afirma 
que existem <~concursos onde todas as propostas sao exduidas e que, 
depois, sao convertidos em ajustes diretosu e acresoenta ~~obras que sao 
adjudicadas a pr~ incomportaveis que depois sao complementadas com 
sucessivos ajustes diretos·. Derivam destes procedimentos atos de gest.ao 
tortuosos e termina real~do a necessidade de aumentar a transparencia, 
prevenir a corru~ e os conflitos de interesses. 
Como sabemos, ·uma das praticas de contrata~o utilizadas pela camara 
municipaJ eo recurso aos ajustes diretos. S6 no anode 2016 o pagamento 
a fomecedores pela via do ajuste direto ascendeu a valores que se 
aproximam dos 3 milhOes de euros. Este procedimento recorrente tem-se 
vindo a constituir como inimigo da boa gestao dos dinheiros pUblicos, ou 

seja, tem-se vindo a confirmar como ur obstaculo a p~9m~~ £~~- \11... 
transparencia e da sa concorr~ncia. /> pJk r MJj,o.51 }o 0~ 
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MOVIMENTO 51 

~4~1 
4- A este respeito, recorda a intervencAo do M51 na passada AM, onde se 

procedeu a uma reflexao sabre os resultados do indice de Transparencia 
Municipal ( fTM). Nao e certamente por acaso que o nosso Conce!ho se 
situa, no ranking de transparencia municipal, no Iugar 185°, registando uma 
queda acentuada no andice transparencia municipal. 

5- E urn facto que a camara tern dep6sitos em instituit;Oes bancarias que, em 
valores medics, superam os 12 milhOes de euros. Esta pratica tern 
vigorado h8 varios anos. Numa analise simplista, podemos vislumbrar 
nesta oPQAo uma boa pratica de gestAo. Mas ana~isemos esta ~ com 
mais profundidade: qual o custo de oportunidade de ter 12 milhOes de 
euros em institui¢es bancarias que renderam apenas 44 mil euros em 
juros? Sera que e preferivel ter o dinheiro no banco com taxas de juro 
residuais ou realizar investimentos que melhorem a qualidade de vida dos 
limianos? Sera correto a o~o politics de financiar a banca em prejuizo de 
investir em areas fundamentais para 0 progresso e para 0 desenvolvimento 
econ6mico e social do concelho? 

6- Outro facto que evidencia urn ato de rna gestAo sAo OS descontos de 
pronto pagamento. Como e posslvel obter apenas 660 euros em descontos 
de pronto pagamento num universo de 9 milhOes de euros gastos em 
fornecimento de servi~s extemos? 

0 executive camarario adora chav6es e tambem nos beneficios fiscais 
recorreu a essa estrategia. Em rel~o a devoJucao do valor de IRS as familias, 
embora seja uma boa medida impsrta qt.ra.-aPJer o Sr. Presidente· seerre ~tas 

====;~=;:::r'eme:e!M:..:!t"!::!"'. 
suficiente para fixar e frazer novas residentes para o concelho. No entanto, o 
Institute Nacional de Estatlstica vern provar o contrario pais indica que a 
populacAo residente no concelho tern diminufdo. Paradoxalmente, outros 
indicadores demonstram que os encargos sobre os municipes em termos de 
materia fiscal cresceram, nomeadamente, o aumento das receitas fiscais da 
camara municipal em termos perceot\:lf'jf.. ~im como, as receitas da Camara 
Municipal em IMI por habitante("-seguti&d ' o Observat6rio das Autarquias 
F amiliarmente Responsaveis o qual tem o objetivo de galardoar e divulgar as 
melhores pniticas das autarquias em materia de responsabilidade familiar, o 
munic[pio de Ponte de Uma nao consta como sendo uma autarquia familiarmente 
responsavel. 

Outra das medidas que o executive tanto apregoa e a nao apU~ de 
Derrama sabre as empresas. Partindo do prossupl)sto que se trata de uma boa 
pratica entao como explica, apesar da sua propaganda em ano de eleiQ6es 
relativamente ao aumento de empresas e a cria~ de postos de trabalho, que o 
concelho de Ponte de Lima seja urn dos poucos do Alto Minho que viu diminuir o 
valor das exporta¢es. Este indicador reflete o dinamismo industrial no concelho e 
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MOVIMENTO 51 

a sua diminuil;ao contradiz qualquer afinn~ de hipotetico crescimento 
empresarial. (2013:64 milhoos; 2014: 72 milhOes; 2015: 59 milhOes). 

Em suma, embora estas medidas sejam positives, fica demonstrado que sao 
insuficientes. E premente repensar a estrategia reJativamente a politica de 
beneficios fiscais, repensar o modelo de administra~o levado a efeito por este 
executivo e analisar o seu custo de oportunidade de modo a tornar o concelho 
mais atrativo para quem ca reside e para aqueles que queiram ca residir. 

Ainda no que a beneficios fiscais se refere, e muito sintomatico que o executivo 
se prontifique a informar que sofreu uma r~o das transfer~ncias da 
administra~o central, mas omita o aumento das receitas fiscais cobradas aos 
cidadaos limianos. 

Ao anaJisar o Plano PlurianuaJ de investimentos constatamos que o grau 
de execuQ8o anuaJ e de apenas 56%. Anunciou investir 14 milhaes de euros em 
areas estrategicas para o desenvolvimento do concelho mas a.penas cumpriu com 
metade daquilo que prometeu 0 mesmo acontece com o Plano de atividade pois 
este apresenta urn grau de execu~ de apenas 7 4%. Mesmo assim, com graus 
de execuc;Ao tAo bajxos, aumentou a despesa. Estes indicadores evidenciam que 
o executive adota uma estrategia de propaganda, de vender ilus6es. Gosta de 
viver de apar6ncias. E precisamente por isso que o vereador do M51 vota contra 
a sua polftica. 

0 M51 preconiza urn municipio diferenciador, pjoneiro, aiativo e capaz de 
antecipar as necessidades dos cidadaos e etas empresas, apto a superar as suas 
expectativas. E urn facto que a popul~ residente tern diminufdo no nosso 
Concelho. A desertifi~o das freguesias acentua-se. Se sairmos da area urbana 
de Ponte de lima os limianos deparam-se com custos de contexte elevados, 
derivados da carltncia de infraestruturas que permitam uma melhoria na qualidade 
de vida e do seu bem-estar 

Por ultimo, constitui-se como indigno e intoleravel que urn municipio 
possua milhOes no banco e submeta as assoct~s de pais a realizar jantares e 
feiras junto da comunidade para fazer face a despesas retacionadas com a gestoo 
das escolas, induindo-se aqui despesas com fornecedores e pessoaJ sendo certo 
que estes compromissos sAo da responsabilidade da Limlara municipaL 

A irrelevAncia dada pelo executivo na ~o de praticas de gestAe 
eficientes, sem rigor e despesistas e a teimosia em manter milhOes no banco 
merece uma forte censura do M51 e por isso votaremos contra o Retat6rio de 
atividades e Contas do Municipio referente ao ano de 2016. 
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Assembleia Municipal de Pont'e de lima 

e we 
Sessao Ordinaria de 22 de Abril de 2017 

Periodo da ordem do dia 

B) Discussao e vota~ao da 11Presta~ao de contas do anode 2016 e inventario" 

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

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

Uma primeira palavra de aprec;:o aos trabalhadores do municipio e aos servic;:os municipais 

envolvidos neste esfon;:o de apresentac;:ao dos documentos de prestac;:ao de contas do ano 

2016 e do inventario. 

Em materia de prestac;:ao de contas, na realidade e muito curto o espac;:o que e concedido para 

a sua verificac;:ao com minuciosa responsabilidade. Na opiniao da CDU em materia de tal 

responsabilidade deveria e devem ser facultados os documentos com o tempo suficiente e 

oportuno. 

A CDU- Coligac;:ao Democratica Unitaria - PCP/PEV continuara a pugnar para que o metoda da 

apresentac;:ao de prestac;:ao de contas, imperiosamente seja alterado no espac;:o e no tempo 

para permitir a analise desta documentac;:ao de forma a possibilitar a necessaria avaliac;:ao 

rigorosa. 

Para a CDU - Co ligac;:ao Democratica Unitaria - PCP/PEV, cada vez mais a prestac;:ao de contas 

deveriam ter como objective reflectir a avaliac;:ao das opc;:5es polfticas inscritas nos 

documentos previsionais do ano em questao, permitirem a apreciac;:ao da justeza das opc;:oes 

tomadas por quem gere o municipio. 

Como sempre temos afirmado, s6 essa comparac;:ao, feita de forma clara, nos possibilitaria 

apreciar se a filosofia que servlu de base a elaborac;:ao do Plano de Actividades do Munidpio 

tera sido ou nao seguida na sua execuc;:ao. 

Assim, a CDU mantendo a coerencia das posic;:5es assumidas anteriormente em materia de 

prestac;:ao de contas do municipio, continuara a manifestar a posic;:ao de beneficia da duvida. 



DECLARA«;AO DEVOTO 

Zita Maria da Costa Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Brandara rnembro 

eleito por inercncia da Assembleia Municipal. vern no exercfcio das suas fun((oes dcclarar 

que vota contra o ponto 3 alfnea b) do perfodo da ordem do dia com base nos seguintes 

fundamcntos: 

1 - Ap6s analise do inventario municipal constatei que na pag. 35 do mesmo consta o 

terrcno da escola de Canadelo - Brandara; 

2- Tendo sido dado conhecimento ao executive municipal em Fevereiro de 2016 da 

existencia de atas e escritura de doa!(aO do referido terreno por parte do Coronel Marinho 

Falcao a Junta de Freguesia de Brandara em 1963 para a construyao da escola prilmiria, 

questionei o executive municipal no sentido de perceher se a posteriori o mesmo tinha 

sido cedido, doado ou vendido por pa11e da Junta de Freguesia de Brandara a Camara 

Municipal; 

3 - Ora na falta de resposta par parte do executivo municipal enviou a Junta de Fregucsia 

de Brandara em 16-09-2016 copia das atas e escritura, solicitando ao executive municipal 

que corrigisse o inventario; 

4 - Nao tendo o executive municipal respondido, apresentando documentos, nem 

procedido a corre9aO do inventario, entendo que 0 ten·eno pertence a Junta de Freguesia 

e nao a Camara Municipal. 

Pelo exposto voto contra o invenbirio municipal e solfcito que a c6pia da escritura fique 

apensa a ata da reuniao de Assembleia Municipal. 

Brandara, 22 de Abril de 2017 

A Presidente da Junta de Freguesia de Brandara 

Zita Fernandes 
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Sua referenda 

Freguesia de 
Brandara 

Concclho de Ponte de Lima 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 
Exmo. Sr. Presidente da 

Prarya da Republica 
4990-062 PONTE DE LIMA 

Sua comunica~Ao de Nossa referencia 
54/2016 

Assunto: Terrene do edificio escolar 

Data 
10/09/2016 

No sebruimento do v/ oficio 1570/2016, datado de 12-02-2016 a que esta autarquia respondeu a 

20/02/2016, solicitando que nos informasse se possui o municipio de Ponte de Lima, documento 

que comprove a propriedade do teneno, sem que ate ao memento V. EX.8 se tenha dignado a 

responder, vern este executive enviar copia da escritura de doarrao do terrene onde se encontra 

construido o edificio escolar, para que possa V. Ex.a, comprovar juntamente com as atas ja 

anteriormente enviadas que e esta Junta de Freguesia a proprietaria do mesmo, r~o pela qual se 

solicita que proceda a corre9ao do inventario municipal. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Presidente 

Zita Maria Costa Fernandes 

Rua do Montinho. n.• 866 • Brandara • 4990·560 BRANDARA • Tel ; 25R 757 174 
E-mail; jl:brandara@sapo.pt URL; http;//www.jf-brandaracom 



DIRE<;AO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BWLIOTECAS 

ARQUIVO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO 

CERTIDAO 

A presente certidao e constituida por quatro ( 4) folhas, numeradas e 
rubricadas~ esta conforme o original e foi extraida do livro para_Escritur~ 
Diversas n°. C-15, do notario Alberto Teixeira Botelho, do extinto 2° 
Cart6rio Notarial de Viana do Castelo, de fls. 9 a 10 ~-
Arquivo Distrital de Viana do Castelo, dez de mar90 do ano dois mil e 
dezasseis. 

A DIRETORA DO ARQUNO PISTRrrAL 

~c .. ~c. e.lc:..~~~d. ~~~-~ 
Maria Clotilde_:-de Mendq.~~~ Amar~ · 

Conta: 

. . ~.' 

. ' 
~-.'"--

Certifie8.9ao anal6gica (Tabela de pre9os constante do anex:o I do 
Despacho n° 6852/2015, publicado no DR n° 118, 2• serie, de 19 de junho); 
C6pia em papel A4 (Tabela de pre9os constante do anexo I do 
Despacho n° 685212015, publicado no DR n° 118, ~ serie, de 19 de junho ); 

Taxa patrimonial (no 16 do~ 1 do Despacho no 685212015, 
publicado no DR n° 118, 2" seric, de 19 de junho) 
Total 
~~~----------------------------------------Sao: DEZANOVE EUROS _ _ _ ----T ___ _ _ ___ _ 

Reg. sob n° ..:Pf8/~ :s::cu.mk 
I 

15,00 Euros 

4,00 Euros 

19,00Euros 
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Movimento 51 
})()c. ''( 

A Assembleia Municipal e solicitada a se pronunciar sabre a adesAo da 

Camara Municipal de Ponte de Lima ao projeto denominado de Zona de 

lntervenc;OO Florestal do Monte da N6 e da Padela. 

0 Movimento 51 tern como urn dos vertices da sua a~o a defesa do territ6rio, 

assente na preservacao do ambiente e da paisagem. Vemos a defesa da 

floresta como urn desfgnio coletivo, designio que devera abranger de forma 

harmoniosa as quest6es do ordenamento da floresta, da sua gestae e da sua 

e.xplorac;Bo. A Adesao da Camara Municipal reveste-se de relevante 

importAncia em virtude da sua articuJac;Ao com a entidade gestora, AssociacJio 

Florestal do Lima ao nivel do planeamento, nomeadamente, os Pianos 

Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), os Pianos Diretores Municipais 

(PDM), os Pianos Municipais de Defesa da Ftoresta Contra lncendios 

(PMDFCI), e outros pianos que se entendam relevantes a fim de evitar a 

duplica~o de a¢es e dos recursos financeiros. 

A cria~o da ZIF Monte da N6 e da Padela tern como objetivo primordial a 

prevenc;Ao e a diminui~o do risco na igni\AQ de inc:Mdios florestais, assim 

como, desenvolver medidas de gestao florestal, designadamente, realizacAo de 

atividades agroflorestais, de siJvopastor(cia, de apicultura, da construyao de 

infraestruras e outras de modo a que os proprietaries aderentes obtenham 

benefidos econ6micos. 

No entanto subsistem algumas incertezas~ 

Os terrenos baldios sao parte integrante da area da Zona de lntervenyao 

Florestal, os quais tern 6rgao de gestae pr6prios, nomeadamente, Consetho 

Diretivo de Baldios e Assembleia de Compartes que administram e deliberam 

em materias retacionadas com o uso e fruic;8o do baldio conforme os usos e 

costumes locais. Estes 6rgaos tern receitas pr6prias obtidas com a explorayao 

dos recursos dos baldios e as compartes tern, oomo.,referido, usufruido dos 

baldios para a realizacao de atividades como o pastoreio, apicultura e outras de 

forma gratuita. No entanto, de acordo com o regutamento Interne, essas 
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Movimento 51 

atividades passam a ser oobradas, pois constituem receita da ZtF. Verifica-se, 

~~u~~~~· ~ e~'g!~~retativamente a-1 .a• dez::Rn1lJ(i s:»-- 0-0J 
0 

Vemos nesta adesao, com ra incorporacao das suas propriedades, uma 

oportunidade impar de o municipio, em colaborayao com a entidade gestora e 

com o proprietaries aderentes, de definir uma estrategia integrada e ampla de 

medidas que promovam uma verdadeira defesa do patrim6nio florestal, 

paisagistico e ambiental do nosso ronceJho. 

Face ao exposto e conscientes da importancia desta tematica que, 

recorrentemente, nesta assembleia, temos vindo a defender e a solicitar a sua 

discussao, o M51 votara favoravelmente a adesao da Camara Municipal a 
Zona de lnterve~o FJorestat Monte da N6 e da Padela. 
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MOVIMENTO 51 

Ponto G. do Perfodo da Ordem do DiaJ 

Sabre o Relat6rio de avalia~ao do anode 2016 do Estatuto de Oposi~ao 

Comec;:o por evocar o conteudo da intervenc;:ao do lfder do grupo municipal do M51, Alipio 

Barbosa, na AM de 24 de abril de 2015, em que, ao mesmo tempo que se congratulava por, pela 

primeira vez neste mandate, se incluir na ordem do dia a discussao do Relat6rio da Avaliac;:ao 

do Estatuto da Oposic;:ao, denunciava fragilidades e caminhos a percorrer. Nao o citarei para 

nao tornar esta intervenc;:ao fastidiosa e repetitiva - o documento, de resto, continua, 

presume, acessivel para refrescar a memoria de quem tiver nisso interesse. Ainda assim, 

insistirei 1 levantando umas quantas questoes sabre alguns aspetos que1 por raz6es que nao 

saberei determinar, continuam a nao ser atendidos e se mantem desde entao inalterados. 

Vejamos: 

Observado o conteudo do presente Relat6rio, relative a 20161 salvo o preambulo enquadrador, 

continuamos a ve-lo reduzido a enumerac;:ao dos rudimentos de uma mecanica elementar 

associada ao protocolo instituido - e expectavel - num 6rgao/cargo com responsabilidades 

autarquicas. Trata·se, portanto, de urn documento meramente expositivo, de percecao 1 

unilateral1 enumerando procedimentos basicos decorrentes da lei, sem qualquer laivo de 

reflexao ou aprecias;iio crftfca sobre eventuais observancias de pontos fortes, fracas, 

oportunidades ou constrangimentos, pelo que o termo "avaliac;:ao", aqui, pela sua vacuidade, 

nao passa de um equivoco semantico. 

No que toea ao preambulo1 encontra-se alguma ambiguidade no que concerne ao conceito de 

'titular do direito de oposic;:ao'. Le-se na pag. 1/5: 11Assim, devera ser enviado para o 

Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima e aos titulares do direito de oposir;iio, 

Eng. Manuel Barros e Dr. Filipe v;ana,, 0 que nao se coaduna com OS termos do 3. 0 paragrafo 

da mesma pagina que, tal como a lei, define como titulares do direito de oposi<;ao os "partidos 

politicos representados nas assembleias deliberativas (Assembleia Municipal e Assembleia de 

Freguesia) "1 Parece ter-se confundido 'titular do direito de oposic;:ao ' com 'membros do seu 

executive sem pelouros' . 

1 TITULARES DO DIREITO DE OPOSICAO 

1.0s partidos politicos representados nas assembleias deliberativas (Assembleia Munic1pal e Assembleia 
de Freguesia) e que n~o estejam representados no respetivo 6rgao executive (Camara MLinicipal ou Junta 
de Freguesia); 
2.0s partidos polfticos que embora representados nas camaras municipals, nenhum dos seus 
representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade directa e 
imediata pelo exerclcio de func;Oes executivas; 



Ora a questao que se coloca e: ha evidencias, unanimemente consideradas, de que TODOS os 

partidos politicos representados nesta Assembleia foram informados regular e diretamente 

pelos correspondentes 6rgaos executives sobre o andamento dos principais assuntos de 

interesse publico relacionados com a sua atividade para se poderem pronunciar sobre quaisquer 

questi5es de interesse publico relevante? 

Para um tal documento ser agora ratificado, nao deveria center no seu corpo referencia a 

diligencias feitas no sentido de obter declara~6es, pareceres ou respostas dos respetivos 

titulares do direito de oposi~ao que permitam a confirmac;ao do grau de observancia do 

respeito pelos direitos e gar anti as previstos na Lei n. o 24/98, de 26 de maio? 

E que o relat6rio, em si mesmo, e omisso quanto a aclarac;i5es, ou reflexi5es dos demais atores 

implicados. 

Assim sendo, que fatores permitiram ao responsavel pelo relat6rio afirmar "[ ... ] considera-se 

cumprido o £statuto do Diretto de Oposi~ao durante o ano de 2016, considerando como 

relevante o papel desempenhado pelo executivo municipal como garante dos direitos dos 

titulares do direito de oposf~ao". (pp.4/5, de 17 de fev. 2017)? Em que medida foi relevante? 

Ocorre-nos que o presente relat6rio nao passa de uma mera formalidade que nao perspetiva 

qualquer proveito nem assinala qualquer ac;ao de melhoria. E penal 

Manifesto a prop6sito do Estatuto de Oposi~ao 

0 direito de oposi~ao esta, como sabemos, consignado na lei, ha quase vinte anos. Seria 

vexat6rio que alguem de entre os presentes membros eleitos o ignorasse, daf esta praxe! Mas ... 

e na pratica? 

Como recem-iniciada nestas lides de ativismo politico (s6 me estreei mesmo em 2013), 

permitam-me o desabafo - acho que este assunto e o pretexto certo para me pronunciar a 

respeito: fil-lo-ei em jeito de manifesto. t da minha inteira responsabilidade. Sou capaz de 

provocar alguma celeuma, concede, e presume que nenhum de n6s se podera eximir da sua 

quota de responsabilidade no quadro que vou descrever. 

Talvez devido a este tardio envolvimento na vida politica, conserve ainda uma certa 

distancia<;:ao que me permite uma ingenua (chamemos-lhe) petulancia de me indignar, mas nao 

sem uma certa angustia, com a 11Useira e vezeira" desconsidera<;:ao, a subtil perversidade e a 

abundante eloquencia esteril, o preconceito, a agressividade, o ataque, por vezes infquo e 

desprezfvel, e a tentat1va de aniquilar ou fazer desistir a todos aqueles que, de alguma 

3.0s grupos de cidadaos eleitores que ten ham representantes em qualquer 6rgao autarquico. 
Os titulares do direito de oposir;ao nao sao os membros das assembleias mas sim os partidos politicos au 
grupos de cidadaos eleitores, nas condiyOes supra referidas. 
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maneira, provocam abalos e fendas no status quo, s6 porque questionam e tern opiniao e nao 

se envergonham dela nem se coibem de a trazer a debate, sem sofismas. Nao me deterei a dar 

exemplos, posto que todos devem ter boa memoria e tornado boa nota de situac;:oes ins6litas 

paradigmaticas. 

Pressente-se, frequentemente, nestas reunioes, uma pressa nao de esclarecer cabalmente, mas 

de apequenar o outro, medindo-o por uma bitola de pequenez disfarc;:ada de grandeza. 0 fluxo 

dos trabalhos desta Assembleia, que se proclama democratlca, tropec;:a nao raramente em 

barreiras de pouca tolerancia e respeito, muita disputa, muita tensao e algum escarnio - com 

sentenc;:as fermentadas e azedas. 

Admito que esteja enraizado um padrao que habituou ou seduziu certas pessoas ou entidades a 
ideia de que, tendo elegido os seus representantes, nao necessitariam pensar ou agir. (Ou, 

entao, sabendo que nao o devem fazer, acabam por dizer «sim", deixando que outrem decida 

por si). E deve ser por isso que, nesta Assembleia, tem ocorrido epis6dios caracterizados por 

reac;:oes hostis para com quem sai desse estere6tipo. 

Pergunto: E: esta conduta compatfvel com o direito de oposic;:ao? 

Por outre lado, nunca tanto se falou em democracia, em projetos de cidadania, em 

independencia e participac;:ao, em autenticos compromissos com o povo. Na maioria das vezes, 

da a sensac;:ao de nao passarem de palavras vas, de subterfugios semanticos, de sensa critico 3 

distorcido, proferidos por quem serve e alimenta urn sistema demasiadamente cristalizado. 

Andam nisto ha decadas, sempre os mesmos, tentando apanhar os farrapos da integridade 

desgastada por anos e anos de estrategias ja carunchosas ou cobertas de p6. Em bom rigor, 

trata-se do velho truque de "baralhar e dar de novo". 

Em todo o caso, ha que reconhecer que o confronto entre o situacionismo VS a abertura a 
mudanc;:a, bern evidente ao longo das prolixas sess6es deste mandate, tern permitido visiveis, 

ainda que tenues, progresses - ate mesmo pelas intervenc;:oes do publico, um dos passes em 

frente dignos de maior aplauso. De facto, tal como lembra Pessoa, o poeta da "Mensagem,, 

"Quem quer passar alem do Bojador, tern de passar alem da dor." 

Prezado audit6rio, 

Estamos a tres dias do 25 de Abril. Mas o 25 de Abril ja tem 43 anos. 0 25 de Abril e ja hoje! 

Nao vale desperdic;:ar esta regalia! 


