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

, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a reda<;ao dada 
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, reuniu pelas vinte horas e trinta minutos, em 
sessao ordinaria, a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, no Audit6rio Rio Lima, 
presidida pelo Dr. Abel Baptista, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------
1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: 
A) Aprecia<;ao e vota<;ao da Ata da sessao anterior (Doc. I) __________ _ 
B) Leitura do expediente e informa<;5es da mesa. ___________ ___ _ 
C) Outros assuntos de interesse Municipal. _ _______________ _ 
2. Periodo de interven~ao do publico. _________________ _ 
3~ Periodo da Ordem do Dia: ----------------------

_________ A)_Ap.recia<;ao_ da_informa<;ao_ do_ Sr.- Eresidente_da_Cfunara_bem_como_da.------
situa<;ao financeira do Municipio (Doc. II); _______________ _ 

B) Discussao e vota<;ao da proposta de recomenda<;ao de requalifica<;ao e 
regulariza<;ao de circula<;ao de trans ito "Diminui<;ao da V elocidade na EN 203 , em 
pontos importantes de travessia da Vila de Ponte de Lima" (Doc. III); ______ _ 

C) Discussao e vota<;ao da proposta de cria<;ao do "Conselho Desportivo 
Municipal" (Doc. IV); _____________________ _ 

D) Discussao e vota<;ao de "Presta<;ao de contas do ano 2012 e inventario" (Doc. 
V); 

-------------------------------
E) Discussao e vota<;ao da "Primeira revisao ao or<;amento e op<;5es do plano 

2013" ; (Doc. VI); ____________________ _ 
F) Discussao e vota<;ao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 

excepcional, na modalidade de rela<;ao juridica de emprego publico por tempo 
determinado de urn tecnico superior- Arquitecto (Doc. VII); _________ _ 

G) Discussao e vota<;ao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 
excepcional, na modalidade de rela<;ao juridica de emprego publico por tempo 
determinado de urn 'A:ssistente Tecnieo (De> . VIII)~-=--===------------

H) Discussao e vota<;ao de "Procedimento concursal para provimento, em 
regime de comissao de servi<;o, de cargo de dire<;ao intermedia de 3° grau - Chefe da 
unidade organica de recursos naturais e rurais - Nomea<;ao de jliri do Procedimento e 
abertura do procedimento (Doc. IX); _________________ _ 

I) Discussao e vota<;ao do "Aditamento a Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais Mediante a Cria<;ao de Novas Taxas para Aplica<;ao do Regime Juridico do 
Licenciamento Zero" (Doc. X). ____________________ _ 
----- Estiveram ausentes e justificaram a falta os Presidentes de Junta de Freguesia de 
Santa Comba, e de Fontao, fazendo-se substituir respectivamente pelos vogais Jose 
Rodrigues e Manuel Januario; e os membros eleitos Joao do Nascimento Pereira da 
Mota, Joaquim Dantas, Manuel Barros, Acacio de Barros Pimenta, Deolinda do Lago, 
Elisabeth Pires e V it or Silveira.-------------------------------------------------------------------
----- Uma vez que se fez registo magnetico, apenas se fara referencia as interven<;5es 
feitas durante a sessao da Assembleia Municipal.----------------------------------------------
----- 1. Periodo de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------
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----- A) Aprecia.;ao e vota.;ao da Ata da sessao anterior, aprovada por maioria com 
quatro absten<;:5es. -----------------------------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa.;oes da mesa. A Secretaria da Mesa leu o 
resumo da correspondencia recebida entre 25 de Fevereiro e 29 de Abril de 2013.-------
----- C) Outros assuntos de interesse Municipal. Registaram-se as interven<;:5es dos 
membros eleitos Filipe Lima, Antonio Joaquim Mimoso Morais, Sergio Jose Lima 
Saraiva, Joao Francisco Gomes (Doc. 1), Joaquim Cerqueira, Joao Castro e Natalia 
Rodrigues (Doc. 2). --------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara deu as explica<;:5es que julgou convenientes. -----------------
----- 2. Periodo de interven.;ao do publico. Registou-se a interven<;:ao de Jose Carlos 
Pires Lemos, freguesia de Friastelas, que versou sobre o encerramento do Jardim de 
Infancia de Friastelas, e sobre a eventual competencia do Municipio na gestao do Lar 
Casa de Magalhaes. --------------------------------------------------------------------------------
----- 3. Periodo da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------
----- A) Aprecia.;ao da informa.;ao do Sr. Presidente da Camara bern como da 
situa.;ao financeira do Municipio. Registou-se a interven<;:ao do membro eleito Fatima 
Gandarela (Doc. 3). -----------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. -----------
----- B) Discussao e vota<;:ao da proposta de recomenda<;:ao de requalifica<;:ao e 
regulariza<;:ao de circula<;:ao de transito "Diminui.;ao da Velocidade na EN 203, em 
pontos importantes de travessia da Vila de Ponte de Lima"; o membro eleito Sandra 
Fernandes apresentou a proposta (Doc. 4 e 5).--------------------------------------------------
----- Interveio o Presidente da Camara para prestar esclarecimentos -------------------------
-----Para este ponto inscreveram-se os membros eleitos Filipe Lima, Fatima Gandarela 
(Doc. 6), Tito Morais e Natalia Rodrigues (Doc. 7).-------------------------------------------
----- 0 membro eleito Sandra Fernandes prestou explica<;:5es adicionais. -------------------
----- 0 Presidente da Camara interveio para prestar as informa<;:5es convenientes. --------
----- Vota<;:ao da alinea b), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Diminui.;ao da 
Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia da Vila de Ponte de 
Lima", foi rejeitada com quarenta e cinco votos contra, oito absten<;:5es e catorze votos 

a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----- C) Discussao e vota<;:ao da proposta de "Cria.;ao do Conselho Desportivo 
Municipal"; o membro eleito Joao Francisco Gomes apresentou a proposta (Doc. 8 e 
9).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Para este ponto inscreveram-se os membros eleitos Ricardo Cesar Vieira, Ricardo 
Vieira, Filipe Mendes (Doc. 1 0), Tito Morais e Joao Castro.--------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou os esclarecimentos necessarios. ----------------------
----- V ota<;:ao da alinea c) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Cria.;ao do Conselho 
Desportivo Municipal", foi rejeitada por maioria, com duas absten<;:5es e catorze votos 

a favor .------------------------------------------------------------------------------------------------
----- D) Discussao e vota<;:ao de "Presta.;ao de contas do ano 2012 e invenhirio"; 0 
Presidente da Camara apresentou o assunto.----------------------------------------------------
----- Inscreveram-se para discussao os membros eleitos Abel Lopes, Jose Nuno Vieira 
de Araujo, Sandra Fernandes (Doc. 11), Ricardo Cesar Vieira e Nuno Matos (Doc.12).-
----- 0 Presidente da Camara deu as explica<;:5es que julgou convenientes.-----------------
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----- Votayao da alinea d), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, "Presta~ao de contas do 
ano 2012 e inventario" foi aprovada por maioria com dezasseis absteny5es. ------------
----- Apresentou declarayao de voto o Grupo do Partido Social Democrata. (Doc.13) ----
----- E) Discussao e votayao da "Primeira revisao ao or~amento e op~oes do plano 
2013"; 0 Presidente da Camara apresentou sucintamente o as sun to. -----------------------
-----Inscreveu-se para intervir neste ponto o membro eleito Filipe Lima.--------------------
----- Votayao da alinea e), do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Primeira revisao ao 
or~amento e op~oes do plano 2013", foi aprovada por maioria, com duas absteny5es. -
----- 0 Grupo Municipal do Partido Social Democrata nao votou este ponto. --------------
----- 0 Presidente da Assembleia propos que as tres alineas seguintes, F) G) e H) fossem 
discutidas conjuntamente, e votadas em separado. Os presentes deram o seu acordo. ---
----- F) Discussao e votayao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 
excepcional, na modalidade de rela~ao juridica de emprego publico por tempo 
determinado de um tecnico superior- Arquitecto; ----------------------------------------
----- G) Discussao e votayao de "Procedimento concursal comum de recrutamento 
excepcional, na modalidade de rela~ao juridica de emprego publico por tempo 
d eterminado de um Ass is ten te T ecnico; -------------------------------------------------------
----- H) Discussao e votayao de "Procedimento concursal para provimento, em 
regime de comissao de servi~o, de cargo de dire~ao intermedia de 3° grau - Chefe 
da unidade organica de recursos naturais e rurais - Nomea~ao de juri do 
Procedimento e abertura do procedimento;--------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara apresentou as alineas com uma breve explicayao. -----------
----- Nao se registaram inscriy5es para intervir nestes pontos. --------------------------------
----- Votayao da alinea f) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Procedimento concursal 
comum de recrutamento excepcional, na modalidade de rela~ao juridica de 
emprego publico por tempo determinado de um tecnico superior - Arquitecto, foi 
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------
----- Votayao da alinea g) do ponto 3 da Ordem de trabalhos "Procedimento concursal 
comum de recrutamento excepcional, na modalidade de rela~ao juridica de · 
emprego publico por tempo determinado de um Assistente Tecnico, foi aprovada 
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------
----- Votayao da alinea h) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Procedimento concursal 
para provimento, em regime de comissao de servi~o, de cargo de dire~ao 

intermedia de 3° grau - Chefe da unidade organica de recursos naturais e rurais -
Nomea~ao de juri do Procedimento e abertura do procedimento, foi aprovada por 
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------
----- I) Discussao e votayao do "Aditamento a Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais Mediante a Cria~ao de Novas Taxas para Aplica~ao do Regime 
Juridico do Licenciamento Zero", 0 Presidente da Camara explicitou o assunto. ------
----- Inscreveu-se para intervir neste ponto o membro eleito Jose Nuno Vieira de 
Araujo--------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 Presidente da Camara prestou esclarecimentos adicionais. ---------------------------
----- Votayao da alinea i) do ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Aditamento a Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais Mediante a Cria~ao de Novas Taxas para 
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Aplica~ao do Regime Juridico do Licenciamento Zero", foi aprovado por maioria 
com duas absten~oes e nove votos contra. ------------------------------------------------------
----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada 
a sessao, pelas zero horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 
depois de lida e aprovada sera assinada pela Mesa desta Assembleia Municipal. ----------

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

A 1.a Secretaria ------------------------------------------------------

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

0 conteudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 29 de Abril de 2013 

Periodo de Antes da Ordem do dia: 

c) Outros assuntos de interesse Municipal 

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

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

25 DE ABRIL SEMPRE! 

No Portugal actual Viver Abril e rejeitar o Pacto de Agressao assinado com a Tr6ica estrangeira 

pelo PS, PSD e CDS . 0 Pacto com que se cortaram salarios, pensoes, prestac;:oes sociais e 

func;:oes sociais do Estado eo mesmo Pacto que manteve intactos os contratos swap onde se 

esvaem milhares de milhoes de euros dos nossos impastos para os cofres da banca nacional e 
estrangeira. 

Viver Abril e dar a palavra ao povo para por fim ao descalabro do Governo PSD/CDS, como 

zeloso executor das exigencias de uma tr6ica que se comporta como uma potencia ocupante, 

que lanc;:ou o pafs na crise mais profunda de que ha memoria em democracia . 0 actual 

Governo nao s6 fez exactamente o contrario do que prometeu antes das eleic;:oes, como tem 

le~9_d_9 a cabo u111a. p_o]f:ti_c.? aot_i.::D_9cional aarJ_ti-SQCi_9l_lr11PJ~.c:J-osa, lanc;:ango o _pa_Ls _ _D [JrQC)~_~pi ral 
de desemprego, de recessao e de pobreza, com um ataque sem precedentes aos direitos 

sociais fundamentais dos portugueses. 

Viver Ab ril e rejeitar a opc;:ao de liquidac;:ao dos ENVC. E dizer nao a estrategia de 

desmantelamento e destruic;:ao dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo que o PCP tem vindo 

ha muito a denunciar e contra a qual os trabalhadores da empresa e a populac;:ao do distrito 

tem lutado ao Iongo dos ultimos anos, o Governo anunciou na passada semana uma pretensa 

soluc;:ao que s6 pretende abrir as portas a liquidac;:ao de uma empresa unica na area da 

construc;:ao naval em Portugal. Para viver Abril e preciso avaliar e responsabilizar as 

administrac;:oes dos ENVC ao Iongo dos ultimos anos, auditando de forma rigorosa e completa 

a qualidade, legalidade e eficiencia da gestao empresarial dos ENVC. 

Viver Abril e fazer avanc;:ar o pafs e preciso produzir mais na industria, nas pescas, e tambem na 

agricultura. As alterac;:oes ao regime de fiscalidade confirmam-se como uma das principais 

questoes que actualmente afectam OS pequenos e medias agricultores, a agricultura familiar, e 

as instituic;:oes que os representam . Tendo em conta as caracterfsticas do sector agricola da 

regiao (pequena agricultura e agricultores idosos) estas medidas determinarao o abandono da 

actividade por parte de muitos agricultores idosos, desesperados, que recebem apoios 

comunitarios anuais de valor inferior a 180€ e que serao agora obrigados a colectar-se. Ou 

reformados par invalidez que correm o risco de perder a sua reforma par receberem 200 ou 

300€ de apoios . 

Viver Abril e garantir a defesa dos direitos das crianc;:as e jovens, particularmente importantes 

num contexto de profundos retrocessos econ6micos e sociais. Porque vivemos um tempo de 

surgimento de novas e complexas situac;:oes de risco, o Grupo Parlamentar do PCP apresentara 

em breve um projecto-lei que reforc;:a os meios materiais e humanos das Comissoes de 

Protecc;:ao de Crianc;:as e Jovens, indispensaveis ao cumprimento efectivo do seu papel. 



Viver Abril e dizer nao a polftica de privatizac;:ao e desmantelamento de servic;:os publicos (e 

designadamente do servic;:o publico postal ) e uma ameac;:a ao Alto Minho e a todo o pafs. A 

entrega dos en aos privados, anunciada pelo Governo para este ano, e a estrategia que esta 

na base da intenc;:ao de encerramento de mais de 200 estac;:oes de correios, deixando as 
populac;:oes ao abandono. Coloca-se o problema da confidencialidade do servic;:o postal. 

Coloca-se o problema da destruic;:ao de emprego: s6 no ultimo ano a empresa encerrou 669 

postos de trabalho; agora a situac;:ao tendera a tornar-se muito mais grave, caso se 

concretizem as medidas em causa. 

Viver Abril e rejeitar definitivamente o grave processo em curso de privatizac;:ao dos Servic;:os 
Municipalizados e de Saneamento Basico do distrito. Por pressao da empresa Aguas de 

Portugal e do Governo o distrito de Viana do Castelo corre o serio risco de se integrar na 

empresa Aguas do Norte e por essa via ver privatizado o acesso a esse direito fundamental que 

e a agua . A privatizac;:ao da agua, alem de constituir uma inaceitavel alienac;:ao de um direito, 

vai colocar em risco cerca de 230 postos de trabalho agravando assim os nfveis de desemprego 
do distrito. 

Viver Abril e defender o Poder Local Democratico . Viver Abril e exigir a Regionalizac;:ao, 

consecutivamente adiada, e a descentralizac;:ao de meios e competencias, elementos para o 
desenvolvimento econ6mico, social e cultural sustentado e equilibrado como um contributo 

fundamental para articular necessidades, pianos e meios, para o desenvolvimento do distrito e 
_do_cooc.elho. Viver Abril e lutaLpela _(evogac;:ao da Lei de_extinc;:a.o._de freguesias . . _ __ __ _ __ _ 

Nao comemoramos Abril apenas por evocac;ao de uma data hist6rica. Comemoramos Abril 

para projectar no presente e no futuro os seus valores. Viver o 25 de Abril data que toea, 
sensibiliza e movimenta o Povo e viver o caminho de envolvimento necessaria para, dia-a-dia, 

defender Abril na rua, nas empresas, nos locais de trabalho; pelos direitos, liberdades e 

garantias e pela Constituic;:ao da Republica Portuguesa, que os consagra, para retomar e 

devolver os seus valores aos trabalhadores e ao povo, ao presentee ao futuro do Pafs. 

Saudamos o 25 de Abril Sempre! As pr6ximas comemorac;:oes do 1Q de Maio, os CapitCies de 

AbriC todos aqueles que lutam par uma democracia avanc;:ada inspirada nos valores para 

retomarem os caminhos da revoluc;:ao de Abril. 

0 eleito da CDU 

-ro~~i~~ ?~-~ 
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Proposta de recomenda~ao: 
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Nas areas urbana e suburbana da Vila de Ponte de Lima existem 
diversos pontos, nomeadamente, passeios pedonais, onde os Peoes, tem enorme 
dificuldade, mesmo impossibilidade, de circular em condi<;:oes de seguran~a, em 
virtude da existencia de inumeros obstaculos, tais como, suportes de candeeiros de 
ilumina~ao publica, arvores, etc.. 

Estes estorvos ou barreiras obrigam muitas vezes os transeuntes a 
utilizar o espa~o destinado a circula~ao autom6vel, pondo em perigo a propria 
integridade ffsica, assim como a seguran~a dos automobilistas e outros condutores. 

Nesta conformidade, os Membros do Partido Socialista nesta 
Assembleia Municipal propoem ao Senhor Presidente da Camara que o Executive 
Municipal solucione este grave problema atraves da realiza~ao de urn trabalho de 
levantamento tecnico no sentido de assinalar, mapear e, posteriormente, eliminar 
todos os obstaculos que dificultem a desloca~ao de Peoes, em especial, Peoes com 
Mobilidade Reduzida (cadeiras de rodas e outros), facilitando e generalizando as 
acessibilidades e melhorando a qualidade de vida de todos os Cidadaos. 

Ponte de Lima, 29 de Abril de 2013, 

Os Membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de P. Lima, 



PONTE DE LIMA 

Reuniao da Assembleia Municipal de 2013.04.29 

0 concelho de Ponte de Lima foi considerado o concelho do distrito de Viana do 
Castelo com maior sucesso escolar, tendo ficado tambem, acima da media das escolas 
do continente. 

Este sucesso e fruto do esforc;:o, empenho e motivac;:ao de toda a comunidade 
educativa, dos professores, dos responsaveis escolares, dos funcionarios, da 
participac;:ao activa das associac;:5es de paise encarregados de educac;:ao. 
Mas deve-se muito as polfticas inovadoras na area da educac;:ao, pastas em pratica 
pelo partido socialista e cujos objectivos a Camara municipal tao bern soube 
interpretar e par em execussao. 

Estou a relembrar o grande passo dado com o prolongamento do horario das escolas 
do lQ ciclo, onde se insere o conceito de escola a tempo inteiro; com a implementac;:ao 
das AEC's ( actividades de enriquecimento curricular), de Ingles, musica, desporto, 
teatro,informatica, Artes Plasticas, etc.; com o alargamento da acc;:ao social escolar e 
com a revalorizac;:ao dos ediffcios Escolares. 

No concelho de Ponte de Lima foram investidos 22 milh5es de euros, na construc;:ao 
dos Centros Educativos, que provieram de candidaturas a programas I projetos 
comunitarios do QREN, negociados pelo Governo do PS. 

Foi, sem duvida, o excelente trabalho , empenho e dedicac;:ao das Comunidades 
Educativas (Aiunos, Pais e Encarregados de Educac;:ao, Professores, Funcionarios, 
Direcc;:oes das Escolas, Associac;:oes de Pais, etc), bern como as boas condic;:oes 
estruturais criadas que permitiram que o concelho de Ponte de Lima tivesse obtido o 
lQ Iugar no sucesso educativo, do distrito. 

0 Partido socialista teme que as novas polfticas educativas, de ataque a Escola Publica 
pelo actual Governo PSD/CDS-PP, de cortes sobre cortes, fac;:a com que todo este 
trabalho caia por terra, penalizando a Educac;:ao eo Ensino no nosso Concelho. 

N6s todos temos que estar vigilantes e continuar a exigir uma escola capaz de preparar 
crianc;:as e jovens para urn futuro incerto e exigente, dotando o pais de cidadaos 
apetrechados com s61idas capacidades de reflexao, de intervenc;:ao e participac;:ao 
solidaria, uma escola que reduza e elimine as diferenc;:as de origem social e cultural e 
garanta uma equidade na educac;:ao, uma escola publica ao servic;:o de todos e para 
todos. 

Partido Socialista 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima- Sessao Ordinaria de 29 de Abril de 2013 

Periodo da Ordem do dia 

B) Discussao e vota~ao da Proposta de recomenda~ao de requalifica~ao e regulariza~ao de circula~ao de 

transite "Diminui~ao da Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia da Vila de Ponte de 

Lima". 

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

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

Esta nossa iniciativa fundamenta-se na importancia que tem esta questao quanta a prop6sitos 

como a diminuic;:ao da sinistralidade, di minuic;:ao de velocidade em pontos importantes de 

travessia e sinalizac;:ao e prevenc;:ao de pontos sistematicamente atravessados por enumeras 

pessoas, nomeadamente os alunos das escolas da Vila no caminho para os transportes. Por isso 
consideramos que mereceria uma discussao aprofundada pelos membros da assembleia 

municipal e nao uma mera apresentac;:ao do assunto, ja que se trata de um problema de 

seguranc;:a e protecc;:ao de seres humanos. 

A CDU entende ainda que o executivo municipal tera urgentemente de elaborar um plano quanta 
a circulac;:ao rodoviaria e a polftica de estacionamento de viaturas. 0 que temos assistido com 0 

estacionamento devido a situac;:6es climatericas imprevistas e a uma gritante demonstrac;:ao de 
·- ·-·-que ·a- municipio riao1em·croalqlTeT plano que responda asituac;:6es de ariorm-alia;rae. -o spasseios 

sao totalmente ocupados por autom6veis obrigando os pe6es, principalmente crianc;:as, idosos, 

deficientes motores, pessoas com carrinhos de bebe a andarem pelo meio da rua, isto e 

circularem em perigosa coabitac;:ao com as viaturas. A improvisada soluc;:ao encontrada abriu um 
precedente muito grave, agora esta aberto o criteria de assistirmos a vefculos estacionados em 

tudo quanta e sftio em cima dos passeios em situac;:6es ou nao anormais . 

Diversas vezes o estacionamento foi alterado em arterias da Vila par motivos de eventos {d ia sem 

carros, feira medieval, feira quinzenal e outros) com o agrado de muitos Limianos pelo facto de 

acharem que em termos paisagfsticos a Vila fica mais enriquecida e o transtorno desta aplicac;:ao 

nao se faz sentir na vida quotidiana das nossas gentes. Ponte de Lima possui um conjunto de 
Parques de estacionamento que devem ser postos ao servic;:o dos utentes permanentemente e 

gratuitamente. Estes parques de estacionamento devem ser dados a conhecer atraves de 

sinalizac;:ao conveniente e de uma campanha de sensibilizac;:ao para a sua utilizac;:ao por todos os 

utentes de vefculos. Sugerimos ao Sr. Vereador do pelouro do transito para apresentar um 

projecto global de ordenac;:ao, regularizac;:ao e estacionamento para assim dar oportunidade a que 

todas as forc;:as polfticas com assento neste 6rgao debatam e se pronunciem sabre esta 

problematica. 

Hoje apresentamos a esta assembleia municipal esta proposta de recomendac;:ao que, esperamos 

ser uma contribuic;:ao inicial para a elaborac;:ao de um plano global pelo municipio para as 

quest6es de transito em Ponte de Lima, assim passamos a apresentar a proposta de 

rei:omendac;:ao para discussao e votac;:ao. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 29 de Abril de 2013 

Proposta de recomenda(;ao de requalifica(;ao e regulariza(;ao de circula(;ao de transite 

"Diminui~ao da Velocidade na EN 203, em pontes importantes de travessia da Vila de 

Ponte de Lima" 

lntrodu~ao 

A CDU toma a iniciativa de traze r a discussao e votac;:ao esta proposta com os objectivos: 

1. Diminuic;:ao da Sinistralidade: 

2. Diminuic;:ao da Velocidade na EN 203 em pontos importantes da travessia da Vila de 

Ponte de Lima; 

3. Prevenc;:ao de pontos da EN 203 sistematicamente atravessados por enumeras 

pessoas, nomeadamente os alunos das escolas da Vila de Ponte de Lima, no caminho 

para -os transport.€s . -------

A CDU considera a necessidade da requalificac;:ao e regularizac;:ao de transito nas arterias 

assinaladas nos mapas em anexo, quer com nova obrigatoriedade e sinalizac;:ao de ci rculac;:ao 

de vefculos, quer na implantac;:ao de rotundas para a diminuic;:ao da velocidade . 

Estas zonas da EN 203 estao expostas a ocorrencia de sinistralidade, o que ja tem ocorrido no 

trac;:ado que percorre o trajecto denominado Via Foral de Dona Teresa . E quotidianamente 

uma arteria atravessada por um numero consideravel de alunos das escolas a caminho da 

central de camionagem, que apesar da existencia de um tunel para o fazer, nao e pratica nos 

habitos dos mesmos. E diga-se tambem que a pa rtir de certas horas este tunel aparenta ser 

inseguro atravessa-lo . 

A zona que atravessa toda a denominada Via Foral de Dona Teresa devera merecer uma nova 

regula rizac;:ao de circulac;:ao de vefculos, a implantac;:ao de rotundas para diminuic;:ao de 

velocidade em pontos estrategicos atravessados por transeuntes como medidas de prevenc;:ao 

para a diminuic;:ao de sinistralidade. 

A zona situada no trajecto assinalado Arrabalde- Castro/Ribei ra, constituiu um trac;:ado muito 

movimentado de travessia, por isso a necessidade de prevenir melhor seguranc;:a a circulac;:ao 

de transito e aos transeuntes com a introduc;:ao de uma rotunda . 



A op~ao pela introdu~ao de rotundas em detrimento de qualquer outra forma de redu~ao da 

velocidade, como bandas sonoras, ou sematoros, resulta do facto de terem cumulativamente a 

fun~ao de criar maior fluidez no trafego . 

Assim a CDU de acordo com as altera~oes assinaladas nos mapas explicativos, apresenta a 

seguinte: 

PROPOSTA DE RECOMENDAc;AO 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 29 de Abril de 2013 delibera: 

• Recomendar ao Municipio de Ponte de Lima que implemente os necessaries 
mecanismos para a requalifica~;ao e regulariza~;ao de circula~;ao de transite 

"Diminui~;ao da Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia 

da Vila de Ponte de Lima e introdu~ao de rotundas" assinalados nos mapas 

em anexo. 

Delibera ainda: 

Que os servir;os de secretariado desta assembleia municipal; Remetam a 

presente deliberar;ao a Camara Municipal para no ambito da organizar;ao e 

funcionamento dos seus servir;os e no da gestao corrente, dar procedimento ao 

artigo 64f!. - Competencias, alinea b) Executor e velar pelo cumprimento das 

deliberar;oes da assembleia municipal {Lei 169/99, de 18 de Setembro). 

Oseleit~~a~::_~ ~~~ 

~c_ ~~- ~~~ 
EM ANEXO 2 MAP AS e fiche1ro PDF d te assi~os os pontes propostos para a 



Rua Conse lheiro Anto nio Ferreira, 73 

4990-080 PONTE DE LI MA 

Reuniao da Assembleia Municipal de Ponte de Lima- 29.04.2013 

Pedido de Esclarecimento 

A Ponte Romanica de Estoraos sofreu recentemente o colapso de urn dos pilares, 

apelidados de quebra-mar. Fel izmente nenhum dos areas ruiu. No entanto, isso ira 

acontecer sea situar;:ao nao for devidamente corri gid a com brevidade. 

Atempadam ente, a nosso ver, muito bern, o Municipio de Ponte de Lima fez urnJ 

rapida intervenr;:ao se bern que provisoria, para obviar maiores danos. 
Entretanto, o t empo passa e as pessoas in terroga m-se sa bre o que estara a acontecer? 

Neste contexte, os Membros do Part ido Socia lista nesta Assembleia Municipal, estao 

convi ctos que e da rnais elementar obrigar;:ao que o Municipio de conhecimento 
publico e, naturalmente, a este 6rgao Municipal, das ar;:oes previstas (em projeto e/ou 
aprovadas). 

Nesta conforrnidade, permitimo-nos colocar ao Sen hor Presidente da Carnara 
Municipal algumas dessas questoes, que gost ar famos de ver respondidas: 

1) Esta agendada a reposi~ao do "quebra-mar"? Se sim, quando? 

2) Quem vai custear essa interven~ao (obras)? 
3) Existe algum projeto elaborado, aprovado ou em avalia~;ao? 

4) A existir, esse projeto abrange apenas o "quebra-mar" ou engloba outms 

a~oes a desenvolver no sentido de garantir a seguran~a futura de toda a 
estrutura? 

5) Sabendo-se que os niveis de cheias sao, em grande parte, responsaveis pelo 

colapso e que, segundo os Tecnicos, sao fortemente causados peia fa!ta de 

capacidade de vazao na Ponte do Emparcelamento, esta prevista alguma a~ao 
nesta estrutura? 

6) Sabendo-se que a passagem de velculos pesados, apesar de proibida ou 

condicionada, nao e respeitada, esta previsto no projeto de mobilidade estiJ 

situa~ao? 

7) Sabendo-se ainda que o colapso verificado se deveu em parte, a falta de 

pedras no vertice do "quebra-mar", lan~adas ao Rio por mere vandalismo, 

esta prevista alguma ac;:ao para repor a falta de pedras referida? 

Neste momenta, sao estas as questoes que gostarfamo s de ver respondidasl 

Posterio rmente, nao deixaremos de colocar outras questoes, ern particular, sabre toda 

a problematica das acessibilidades e mobilidade de toda essa area da Freguesia de 
Estoraos. 

Ponte de Lima, 29 de Abr il de 2013, 
Os Membros do Partido Socia li sta na Assemb leia Mu nicipal de Ponte de Lima, 



~-;;;j 
PONTE DE LIMA 

Reuniao da Assembleia Municipal de Ponte de Lima de 2013.04.29 

Perfodo da "Ordem do Dia" 

Ponto b) "Diminui~ao da Velocidade na EN 203, em pontos importantes de travessia 
da Vila de Ponte de Lima" 

Face a proposta apresentada, OS Membros do Partido Socialista nesta Assembleia 
Municipal, consideram que os principios subjacentes ao documento sao positives, ja 
que aborda urn importante problema de Seguran~a Rodoviaria. 
No entanto, tendo em considera~ao que em devido tempo criticaram as Rotundas 
implementadas na Avenida Antonio Feij6, porque na pratica, nao respeitavam as 
normas tecnicas exigidas. 
Por estarem convictos que este assunto se insere numa problematica mais vasta e 
multidisciplinar. 
E, ainda, por terem constatado que existem diversos aspectos que suscitam duvidas e 
interroga~oes. 

Os Membros do PS ao verificarem que a Proposta apresentada e tecnicamente 
inconsistente e que nao se coaduna com a realidade, solicitam aos respectivos 
Proponentes esclarecimentos sobre se: 

1) auscultaram a opiniao das Assembleias e Juntas de Freguesia da Feitosa, 
Ribeira, Area e Vila de Ponte de lima sobre esta tematica? 

2) consultaram a Delega~o Regional do lnstituto de Estradas de Portugal, EP, 
Entidade que tem jurisdi~ao sobre as vias em apre~o? 

3) nao consideram este um problema tecnico complexo (ex!! circula~ao de 
veiculos de grande dimensao - TIR), que requer um estudo de viabilidade 
espedfico, bem como, medidas tecnicas mais adequadas? 

4) nao julgam mais pertinente que o documento em discussao sirva de base de 
trabalho para uma Comissao a constituir para o efeito, no ambito desta 
Assembleia Municipal? 

Face as questoes levantadas, apesar de considerarem positive o tema equacionado e 
por terem duvidas se esta sera a melhor solu~ao tecnica, os Membros do Partido 
Socialista, abster-se-ao na vota~ao da Proposta em apre~o. 

Ponte de Lima, 29 de Abril de 2013, 

Os Membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de P. Lima, 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 
Sessao Ordinaria de-- de Abril de 2013 

Periodo da Ordem do dia 

C) Discussao e vota~ao da proposta de cria~ao do "Conselho Desportivo Municipal" 

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

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

De acordo com a Constitui~ao da Republica Portuguesa, no que concerne aos princfpios 

fundamentais, em particular no artigo 79Q, quando refere: "Todos tern o direito a cultura ffsica 

e ao desporto" devem ser desenvolvidos e implementados atraves de polfticas concretas que 

OS evidenciem e ponham em pratica. Atendendo que a Constituit;ao tutela tambem 0 direito a 
saude, e dever das autarquias promover, estimular, orientar e apoiar as iniciativas e projectos 

que visem a pratica desportiva. 
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A pratica desportiva, atraves do Desporto Escolar e a Educa~ao Ffsica, e da componente 

curricular que a promove, e hoje o mecanismo essencial para o primeiro contacto dos jovens 

como desporto -e -para a Tegulariza~ao -de praticas ffsicas -saudaveis- e indispensaveis -para ·a -- -

constru~ao de uma sociedade mais avan~ada e mais democratica. 0 Estado deve, em 

cumprimento da Constitui~ao da Republica Portuguesa, promover, estimular, orientar e apoiar 

a pratica e a difusao da cultura ffsica e do desporto em colabora~ao com as autarquias, as 

escolas, as associa~oes e as colectividades desportivas. 

A CDU considera que a autarquia de Ponte de Lima deve ter um papel cada vez mais 

estimulante no desenvolvimento desportivo e no aumento da pratica desportiva, e 

fundamental conjugar todos os recursos e meios de institui~oes e entidades publicas e 

privadas, no sentido de atingir os objectivos pretendidos na sua integra, torna-se essencial 

estruturar e executar uma polftica desportiva que agregue os agentes desportivos locais, e nao 

OS exclua, e necessaria promover uma polftica desportiva participativa no Concelho. 

A garantia do direito ao desporto e a cultura ffsica, na perspectiva da pratica e nao do 

consumo espectador, pressupoe portanto a democratiza~ao do acesso e a democratiza~ao do 

Desporto em meio escolar e da Educa~ao Ffsica, em condi~oes de qualidade e de igualdade a 

todos os jovens que frequentem o Ensino Publico. 56 atraves desta cultura de democratiza~ao 

sera possfvel formar os jovens de hoje em adultos saudaveis, estimulando habitos para uma 

populac;:ao futura que se caracterize pela sua elevada frequencia de pratica desportiva, como 

elemento estruturante da qualidade de vida e da saude das populac;:oes. 

Os eleitos da CDU, consideram pertinente a cria~ao de estruturas consultivas envolvendo os 

diferentes sectores da sociedade desportiva do concelho, nos processes de debate e escolha 

das polfticas desportivas municipais de forma a promover um desenvolvimento global e 

integrado tendo em vista as necessidades da popula~ao, torna-se importante a criac;:ao de um 

)G 



Conselho Desportivo Municipal que proporcione um espa~o de debate sobre as orienta~6es de 

polftica desportiva municipal, tendo por obj ectivo promover a coordena ~ao da polftica do 

desporto, art iculando a interven~ao, no ambito de entidades publicas e privadas com 

atribui~6es relativas a pratica desportiva, analisando e acompanhando o funcionamento do 

referido sistema e propondo as ac~6es consideradas adequadas a promo~ao de maiores 

padr6es de eficiencia e de eficacia do mesmo. 

Na autarquia de Ponte de Lima existem muitas lacunas relacionadas com a coordena~ao da 

polftica de desporto, como a falta de polfticas de dinamiza~ao , gestao e conserva~ao do 

parque desportivo municipal; Falta de um Plano de Act ividades Anual Desportivo Municipal; 

Falta de clareza nos criterios e nas polfticas de atribui~ao de apoios do municipio as 

associa~6es desportivas; Falta de uma polftica integrada de dinamiza~ao do desporto, que 

englobe todas as entidades desportivas e nao s6, como juntas de freguesia , centros escolares, 

IPSS 's -lnstitui~6es Particulares de Solidariedade Social. 

Queremos deixar nesta assembleia municipal o conhecimento de um levantamento feito por 

n6s sobre o estado de algumas estruturas para a pratica desportiva: 

-A pouca utiliza~ao e mesmo o abandono de polidesportivos descobertos como sao os casos 

de Calheiros (tabelas a apodrecer), S. Pedro de Arcos (veda~ao e acessos sem manuten<;ao, 

Arcozelo/Freiria (esta desmantelado em termos desportivos e foi convertido num parque de 

feiras por iniciativa da junta de Arcozelo e a conivencia da CMPL), Arcozelo/Presa (nao tem 

veda~ao e muros derrubados), Labruja (quase tem tojo no piso), Estoraos (li xo e folhas no 

recinto). 

- lnexistencia no perfmetro urbana de espa~os informais de acesso livre a pratica desportiva 

generalizada . Neste ponto destaca-se o mau aproveitamento e abandono do recinto da Casa 

Villa Moraes, um local de excelencia para a pratica desportiva e de lazer, que esta em 

deficiente estado de conserva~ao , e nao dotado convenientemente. Neste espa~o de 

excelencia nao existe parque infantil , nao existe parque de saude, 0 parque de jogos e escasso 

e mal conservado. 0 lago parece uma ETAR. 0 espa~o esta fechado aos fe riados e fins-de

semana, dias de aproveitamento . 

-Ausencia de Pianos de Manuten~ao Preventiva e Correctiva, por equipa multidisciplinar, de 

todos os equipamentos e infraestruturas desportivos e escolares em geral, de modo a evitar 

acidentes desnecessarios, e a proporcionar a ut i liza~ao segura a crian~as e jovens que os 

utilizam. 

No que se refere ao desenvolvimento desportivo e do direito ao desporto, a CDU reclama uma 

vez mais a necessidade de romper com a falta de apoios adequados a promo~ao da pratica 

desportiva nas suas diversas vertentes : educativa, recrea t iva, terapeutica e competitiva . 

Esta situa~ao gera objectivamente desigualdades na concretiza~ao do direito a pratica 

desportiva e impede o · desenvolvimento de uma Educa~ao Ffsica que a todos abranja no 

sentido do progresso social e da promo~ao da saude. Nao e de todo compreensfvel , nem 

aceitavel, que ainda hoje se verifiquem ass imetrias desta Natureza na Escola Publica, 



possibilitando que uns tenham acesso a uma Educa c;:ao Ffs ica de qualidade, enquanto limita a 

outros o acesso a essa Educac;:ao de forma liminar. 

A CDU considera fundamental o cumprimento da Constituic;:ao da Republica Portuguesa 

designadamente no que concerne a realizac;:ao de uma polftica municipal de oportunidades e 

garantia de todos os munfcipes terem acesso a cultura ffsica e ao des porto . 

E com este objective primeiro que a CDU toma a iniciativa de trazer a discussao e votac;:ao a 

proposta da criac;:ao de um 6rgao Municipal de Desporto que consideramos fu ndamental para 

promover uma polftica desportiva participativa no Concelho. 

Assim passamos a apresentar a nossa proposta : 
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Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 29 de Abril de 2013 

Proposta de cria~ao do 11Conselho Desportivo Municipal" 

lntrodu~ao 

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

uma pratica que se reveste de fundamental importancia enquanto instrumento de promoc;:ao 

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

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

cultura integral do individuo. 

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

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

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

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

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

-----~oJC?_f2~0 do tem~~~ ~J~£'?!~anc~_dada ao fe_12_6f!J_en~ -~~se.C?I!i'JO sofreu ir~um_er~_s_IT_lU!~~~~s, 
inferindo-se daf varias formas de manifestac;:ao no quotidiano das populac;:oes . 

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

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

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

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

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

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

necessidades individuais de muitos". 

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

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

municfpios e das freguesias o domfnio dos tempos livres e desporto. Ainda estabelece, planear 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

populac;:oes. 
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A CDU no sentido de prestar a sua colaborac;:ao para uma rapid a implementac;:ao do 

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

os seus membros reconhecerao a necessidade e urgencia da sua criac;:ao, anexam a esta 

proposta um projecto de estatutos para considerac;:ao e posterior votac;:ao pelo Executivo 

Municipal. 

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

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

assistir a uma situac;:ao em que desporto e cultura ffsica sao um direito meramente 

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

ou mau estado de infra-estruturas publicas para a pratica desportiva, quer seja pela cada vez 

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

pratica desportiva abrange a grande parte da populac;:ao . Assim os eleitos da CDU apresentam 

nesta sessao ordinaria da assembleia municipal a seguinte : 

PRO POSTA 

A Assembleia Municipal de Ponte de Lima reunida em 29 de Abril de 2013 delibera: 

Que seja criado o Conselho Desportivo Municipal no ambito do Municipio de Ponte 

de Lima. 

De/ibera ainda: 

Que os servi~os de secretariado desta assembleia municipal; Remetam a presente 

delibera~iio 6 Camara Municipal para no ambito da organiza~iio e funcionamento dos seus 

servi~os e no da gestiio corrente, dar procedimento ao artigo 64!2. - Competencias, alinea b) 

Executor e velar pelo cumprimento das delibera~iies da assembleia municipal {Lei 169/99, de 

18 de Setembro). 

Os Eleitos da CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria 

EM ANEXO 
PROJECTO DE ESTATUTOS 

CONSELHO DESPORTIVO MUNICIPAL 

ARTIGO l.Q 

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

de Lima. 

2. 0 CDM e uma estrutura consultiva do Municipio de Ponte de Lima. 

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

nao vinculam OS 6rgaos do Municipio. 

4. Dar contribui~ao anualmente para a elabora~ao do Plano de Act ividades da Camara 

Municipal, na area do desporto. 

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

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

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

6. Fornecer condi~6es para que o Movimento Associativo do Concelho e os outros 

entes desportivos exprimam as suas opini6es publicamente em rela~ao a qualquer tipo de 

_ . rT1~_c:llc:lasLsl!_Lia~6es , dificuld9d~-S.~ p r:o_~~mas a e)es _ _refericJ.Q~ _sej_~Q:J_de ca racte~_loc9l , _r_(2gj() r:!_~--

ou nacional. 

7. Criar condi~6es para que se elaborem projectos integrados, se emitam sugest6es de 

ac~ao e tomadas de posi~ao referidas a qualquer area ou questao desportiva. 

ARTIGO 2,Q 

(Competencias) 

Compete ao CDM designadamente : 

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

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

desenvolvimento desportivo: 

c) Apresentar propostas, sugest6es ou recomenda~6es aos 6rgaos do Municipio; 

d) Propor a adopc;:ao de medidas que conduzem a observancia dos princfpios da etica 

desportiva; 

e) Reflectir criticamente sobre os nfveis de sucesso desportivo concelhio; 

)S 
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f) Emitir parecer quanta a construc;:ao, ampliac;:ao de infra-estruturas desportivas 

necessarias ao desenvolvimento desportivo do Concelho; 

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

h) Emitir parecer, quanta as Normas Gerais e as condic;:oes de utilizac;:ao das lnstalac;:6es 

Desportivas Municipais; 

i) Pronunciar-se sobre as Taxas de Utilizac;:ao das lnstalac;:oes Desportivas referidas na 

alfnea anterior. 

j) Aprovar o Regulamento lnterno; 

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

ARTIGO 4.Q 

(Composi(;ao) 

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

representante, que preside; 

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

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

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

Pelo menos dois das Freguesias nao Urbanas; 

e) Um representante de cada modalidade cujas associac;:6es distritais e federac;:6es 

nacionais tenham sede na area do Municipio. 

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

g) 0 coordenador da Unidade de Saude Familiar Lethes; 

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

2. · Considera-se Movimento Associativo, Os Clubes e Organizac;:6es regularmente 

constitufdas . 



3. Cada Conselheiro s6 pode representar uma entidade das acima referidas. 

ARTIGO S.Q 

(Mandates) 

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

6rgaos do Municipio; 

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

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

mediante comunicac;:ao por escrito ao Presidente do Conselho. 

ARTIGO 6.Q 

(Perda de mandata) 

_____ !· Perdem o _maQ_da_!_CJ_,_ o~!12~mbros do C~n~~lh_() _ _glje_@l!._em, injustifJcad~m-~_r:1_!:e, 51-~~s 

reunioes. 

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

entidades representadas, ap6s deliberac;:ao do Conselho. 

ARTIGO 7.Q 

(Funcionamento) 

1. 0 Conselho funciona em plenario. 

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

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

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

Conselho; 23 

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

do Conselho. 

ARTIG08.Q 

(Direito de Voto) 

J+ 



A cada representante cabera um voto . 

ARTIGO 9,Q 

(Reunioes) 

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

2. As sessoes ordinarias realizam-se semestralmente : 

3. 0 Presidente do Conselho podera convocar sessoes extraordinarias por sua iniciativa 

ou por solicitac;:ao da maioria dos seus membros; 

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

ARTIGO lO.Q 

A Mesa do plenario sera constitufda pelo Presidente e dais secretarios eleitos. 

ARTIGO ll.Q 

( Convocac;:ao) 

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

antecedencia mfnima de quinze dias. 

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

respectiva ordem de trabalhos. 

ARTIGO 12.Q 

(Quorum e delibera<;:oes) 

1. As sess6es plenarias funcionam desde que estejam presentes a maioria dos seus membros; 

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

qualidade; 

)S 



3. De cada sessao, sera elaborada ata, a qual ficarao apensas todas as declara~oes e 

propostas apresentadas. 

ARTIGO 14,Q 

(Regulamento lnterno) 

0 Regulamento lnterno de funcionamento do Conselho devera ser discutido na 

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

ARTIGO lS,Q 

(Casas Omissos) 

Os casas omissos do presente regulamento serao decididos em plenario do Conselho. 

ARTIGO 16.Q 

(Entrada em vigor) 

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

publica~ao no Diario da Republica. 



PONTE DE LIMA 

Reuniao da Assembleia Municipal de Ponte de Lima de 2013.04.29 

Periodo da "Ordem do Dia" - ponto C) 
Proposta "Conselho Desportivo Municipal" 

Tendo em considera~ao que e fundamental que exista uma verdadeira Estrategia 
Desportiva Municipal em todas as vertentes da actividade do Desporto no Concelho de 
Ponte de lima; 

Tendo em considera~ao que a existencia de urn 6rgao Consultive como o "Conselho 
Desportivo Municipal" e essencial para urn correcto desenvolvimento desportivo 
local; 

Os Membros do Partido Socialista nesta Assembleia Municipal, conscientes da 
importancia de urn 6rgao municipal desta natureza a funcionar em plene, a 
semelhan~a do que aconteceu com a proposta que em devido tempo apresentaram 
para a constitui~ao do "Conselho Municipal da Juventude" no Concelho de Ponte de 
Lima, votam favoravelmente a Proposta apresentada. 

Contudo, consideram necessario que se corrija o Artigo 4!!, n!!1, alinea g} que, no que 
diz respeito a respectiva "Composi~ao" define incorrecta e unilateralmente que "o 
coordenador da Unidade de Saude Familiar Lethes" sera o Representante das USF's 
locais, deixando de fora as restantes unidades de saude existentes no Concelho. 

Ponte de Lima, 29 de Abril de 2013, 

Os Membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ponte de lima, 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima - Sessao Ordinaria de 29 de Abril 

de 2013 

Perfodo da ordem do dia 

D) Discussao e vota~ao da "Presta~ao de Contas do Municipio Relativas ao anode 2012 e 

lnventario" 

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

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

Come~amos por manifestar o nosso apre~o aos trabalhadores e servi~os envolvidos neste 

esfor~o de apresenta~ao dos documentos de presta~ao de contas. 

Como sempre temos referido, a analise aos documentos de presta~ao de contas resulta 

sempre numa avalia~ao das op~oes polfticas anteriormente inscritas nos documentos 

provisionais do ano em questao. Apreciar e votar documentos de presta~ao de contas nao 

deve ser uma mera compara~ao de numeros, mas antes a aprecia~ao da justeza das op~oes 

tomadas por quem gere 0 municipio, da analise da presta~ao de contas 2012, resulta que nao 

e facilit~da §_ ~P.i:~Ci§_~~-<2_ politiC<! q§ (l~tJ\/_i _c!l! _de_ ct9 Municipio,_ d_a_g_? _~ _..§~ c:Jl~s:~epancias Q_a_ 

designa~ao das rubricas. 56 essa compara~ao, feita de forma clara, nos possibilitaria apreciar 

sea filosofia que serviu de base a elabora~ao do Plano de Actividades do Municipio tera sido 

ou nao seguida na sua execu~ao. 

E referido "no polftica de redu~ao de custos a diminui~oo significativa do despesa corrente com 

pessoal, que representava 29% do total do despesa em 2011, sofreram em 2012 uma redu~ao 

de 631.573,00 €, passando a representor apenas 22,59%, dos quais e ainda relativamente a 

despesa total executada, 15,63% dizem respeito ao pessoal afecto aos servi~os municipais e 7% 

ao pessoal directamente afecto as escolas no ambito do delega~ao de competencias". 

Nao consideramos que esta polftica seja um feito de enaltecer. No nosso entender significa 

menos postos de trabalho e menor poder de compra . Consequencia e certo imposta pela 

maldita austeridade decretada pelo Pacto de Agressao e pela aprova~ao dos deputados da 

maioria PSD/CDS do pacote de leis contra o Poder local democratico- lei dos compromissos e 

outras - De que resulta e citando uma passagem do vosso Relat6rio de Gestao 11Ao contrario 

do que seria expectavel o Governo (o vosso Governo PSD/CDS} noofoi capaz de introduzir, de 

uma forma eficaz e oportuna, novas medidas que estimulassem a economia e o emprego, 

foram tomadas medidas de tal forma austeras que leva ram a diminui~oo significativa do poder 

de compra, do investimento e do capacidade de sobrevivencia das empresas." 

Na apresenta~ao do Relat6rio de Gestao - Evolu~ao Sectorial da Actividade somos 

presenteados com diversas cita~oes "uma inova~ao". A Verea~ao passa agora a ter uma 

ferramenta de consulta diaria para de facto os caminhos apontados serem levados a pratica na 

gestao quotidiana do municipio. Sugerimos que seja corisiderada a elabora~ao de - uma 

compila~ao das cita~oes para consulta de mesa de trabalho da Verea~ao. Como seria bom hoje 

nao estarmos aqui a dizer que "Ponte de Lima eo 44Q Concelho mais pobre do pafs, o terceiro 

-~ 1 



com os piores indices de desenvolvimento economico e social do distrito, o numero de idosos 

a viverem sozinhos ou isolados em Ponte de Lima sao 232, nos Arcos de Valdevez 121, e em 

Viana do Castelo 54, sao os concelhos com maior numero de situa~oes identificadas no 

distrito. 0 salario media por habitante esta 32% abaixo da media nacional, o desemprego 

continua uma chaga, zonas industriais vazias, ausencia de industria que incorpore tecnologia e 

que erie emprego qualificado, empresas que fecham portas. Dos mais de 2 milhoes de 

portugueses que vivem a baixo do limiar da pobreza, muitos habitam em Ponte de Lima. 

A CDU considera que, a obsessao da disponibilidade financeira do municipio e impeditiva de 

uma gestao autarquica audaciosa como o motor impulsionador da concretiza~ao de projectos 

estruturantes que levem a cria~ao de postos de trabalho e ao desenvolvimento economico e 

social. Por isso continuamos a referir que, o Relatorio de Gestae e uma pe~a com muito 

marketing propagandfstico a mistura, mas de efeitos pouco praticos. De mandata em mandata 

vao-se mantendo e acumulando carencias no desenvolvimento do concelho . Um Municipio 

que dispoe de uma excelente disponibilidade financeira, uma localiza~ao geografica 

privilegiada em termos de centralidade, dispoe ainda de Palos lndustrias e de lnstitui~oes de 

ensino superior. Mas falta na gestae autarquica do CDS/PP vontade polftica de investir no 

desenvolvimento harmonioso do Concelho, melhorando e elevando a qualidade de vida dos 

seus munfcipes. Um Concelho sem capacidade produtiva empobrece. 

Ponte· de·-l::ima -nao pode continua r--na cauda ·do distrito nem-do pafs~ -o Polo Industrial do·· 

Granito nao passa de uma inten~ao em projecto a espera mandata a mandata de dinheiros e 

aprova~ao comunitaria, a industria extractiva continua sem quaisquer condi~oes de dignidade, 

quer de ordenamento quer de condi~oes de trabalho. 0 projecto de cria~ao de um Nucleo de 

Produ~ao Extensiva de Sufnos de Ra~a Bisara continua embrulhado na filosofia de 

concretiza~ao so com a disponibilidade de dinheiros comunitarios. 0 comercio tradicional esta 

a definhar, a agro-pecuaria e improdutiva e praticamente inexistente, a frente ribeirinha 

aguarda que seja cumprida e implementada pelo municipio a delibera~ao desta assembleia 

para a sua requalifica~ao , a rede de recolha de resfduos solidos e de saneamento basico e 

manifestamente insuficiente, a reabilita~ao urbana e realizada de forma ad hoc, sendo urgente 

a elabora~ao de um plano de recupera~ao do seu edificado. Nao existem polfticas de 

dinamiza~ao, gestao e conserva~ao do parque desportivo municipal, alguns equipamentos 

desportivos encontram-se abandonados e existe apenas um parque infantil para servir todo o 

Concelho. 

Numa palavra e inexistente a defini~ao de prioridades para a concretiza~ao de medidas para o 

desenvolvimento harmonioso e sustentado do nosso Concelho. Os documentos apresentados 

sao o reflexo de defini~ao de prioridades e de op~oes polfticas tomadas pelo municipio, que 

consideramos nao corresponderem as necessidades basicas e prementes da realidade do 

Concelho, assim a CDU nao encontra neste relatorio de gestao condi~ao de votar 

favoravelmente a presta~ao de contas 2012. 

0 eleito da CDU 



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

Eis-nos na discussao e votagao da Presta«;6es de Contas de 2012 e lnventario. 

Analisada a documenta«;ao apresentada, salientamos o grafismo do relat6rio de gestae, 
muito agradavel de se ler, alias, da mesma forma que urn romance. No referente as 
contas, concluiu-se que sao feitas de forma correcta e que cumprem com as disposi¢es 
legais, pois delas constam o balan«;o, demonstragao de resultados, mapas de execugao 
or«;amental, anexo as demonstra«;6es financeiras e relat6rio de gestae. 

Os documentos de presta«;6es de contas servem para controlar a gestae e a execu«;ao do 
or«;amento, pelo que devem ser comparados. 

Fizemos essa compara«;ao. 

Dessa analise, verifica-se que as receitas correntes tiveram urn decrescimo de 5% em 
relagao ao ano de 2011, correspondendo a 68,9% do total das receitas arrecadadas, 
sendo a execu«;ao or«;amental de 93, 7%. Ja as receitas de capital tiveram uma execu«;ao 
de pouco mais de metade de 53%, o que corresponde a 31,1% das receitas totais. 

No que concerne as despesas, as correntes correspondem a 56,6%, tendo uma execugao 
or«;amental de 75,3%, e as de capital a 43,4% com uma execu«;ao or«;amental de 48,1 %. 

Ou seja, a execu«;ao or«;amental total foi de 60,5% o que e, convenhamos, francamente 
negative. 

Chegamos a ter alguma esperan«;a de que poderia vir a ser diferente. Alertamos noutros 
anos para este facto e para a necessidade de outra atitude. Este ano, verificamos que a 
duvida que varias vezes levantamos, "sera que a Camara Municipal s6 executa obras em 
grande escala no ano que precede o de elei«;6es e no ano de elei«;6es?" tern uma s6 
resposta. Os limianos sabem agora que a realidade e que a gestae e feita para as 
elei«;6es, para "encher o olho", os limianos sabem que podem contar com este executive, 
mas apenas quando se aproximam elei¢es ... 

A Aquisi«;ao de Bens de Capital, na qual se incluiu as empreitadas, aumentou num valor 
superior a 5 milhoes e 300 mil euros em rela«;ao ao anode 2011, ou seja, urn aumento 
superior a 80%. 



Passando a demonstragao de resultados, conclui-se que, no ano de 2012, o resultado 
lfquido do exercfcio foi negative, num valor superior a 2 milhoes de euros. 

Congratulamo-nos, no entanto, como facto de o Municipio continuar a diminuir a dfvida a 
Iongo prazo - emprestimos bancarios - bem como as dfvidas a curta prazo, embora nestas 
se verifique o aumento de dfvidas a outros credores em 2,25%. 

A evolugao de dfvidas de terceiros, apesar da diminui~ao em 8,1 %, continua a preocupar. 
E que o valor referente a venda de agua, tarifa de utilizacao da rede de aguas residuais, e 
superior a 475 mil euros, reflectindo as dificuldades econ6micas e financeiras dos 
agregados familiares limianos. 

Outro ponto a ter em conta e a execu~ao do PPI, Plano Plurianual de lnvestimentos, que 
se ficou pelos 48,33% de execugao, o que e sobejamente pouco. 

Pese embora tenha tido um melhor caminho, a execugao do PAM, Plano de Actividades 
Municipal, nao e muito superior, pais nao passou dos 60,51%. 

Nao se compreende esta situagao de baixfssima execu~ao . Verifica-se que este executive 
e muito born a planear, mas muito fraco a realizar. .. Se nao vejamos .. . Passo a citar a 
pagina 157 da Presta~ao de Contas ... 

"Modifica~oes ao Or~amento 
Durante o exercfcio de 2012 foi operada uma modificaqao ao Or9amento da Receita, com 
a natureza de revisao, e vinte e seis modifica96es ao Or9amento da Despesa, vinte e 
quatro com a natureza de a/tera980 e duas com a natureza de revisao, conforme mapas 
em anexo. 

B. 3. 2 - Modifica~oes ao Plano Plurianual de lnvestimentos (P.P.I.) e Plano de 
Atividades Municipais (P.A.M.) 
Durante o exercfcio de 2012 foram realizadas vinte e quatro modifica96es ao P.P.I, vinte 
com a natureza de a/tera980 e duas com a natureza de revisao, conforme mapas em 
anexo. 
Durante o exercfcio de 2012 foram realizadas dezoito modifica96es ao P.A.M, dezassete 
com a natureza de altera9ao e uma com a natureza de revisao, conforme mapas em 
anexo." 

Fim de cita~ao. 

Ja viram que em media, de 15 em 15 dias, foi feita uma modifica~ao a cada urn dos 
documentos previsionais? Senhor Presidente da Camara, se por ventura as levasse a 
delibera~ao de Camara, tinha em todas as reunioes uma modificagao ... 

Senhor Presidente da Camara 
Senhores Vereadores 
Senhores Membros desta Assembleia 

0 Partido Social Democrata nao pode acompanhar esta forma de fazer polftica. Nao 
concordamos com algumas op~oes tomadas. 

Nao concordamos com esta pol ftica de cria~ao de expectativas que depois vemos 



goradas. Nao concordamos com este reiterado comportamento de nao cumprimento dos 
documentos previsionais apresentados a esta Assembleia, subvertidos por urn exagerado 
numero de modifica«;oes aos documentos inicialmente apresentados. 

Nao percebemos que se continue num rumo sem rumo, com as zonas industriais vazias, 
com investimentos que colocam a Camara Municipal em concorremcia com o mercado, 
nao existindo, ate ao momenta, uma polltica concertada de verdadeira atrac«;ao do 
investimento privado como forma de promo«;ao do emprego no Concelho. 

Continua a ser necessaria uma maior transferencia de competencias para as Juntas de 
Freguesia, com a correspondente compensa«;ao financeira, como forma de manter urn 
desenvolvimento mais sustentavel do Concelho. 

Concluindo. Pelo que foi exposto o PSD nao pode votar favoravelmente os documentos 
apresentados, pelo que a sua posi«;ao sera de absten«;ao. 

Ponte de Lima, 29 de Abril de 2013 

0 Membra da Assembleia, 

Nuno de Matos 

y; 



Declara~ao de Voto 

Tendo a Camara Municipal a13resentado para discussao e votagao a "Prestagao de Contas 
de 2012 e o lnventario", o Partido Social Democrata nao pode acompanhar esta forma de 
fazer polftica. Nao concordamos com algumas op96es tomadas. 

Nao concordamos com esta polftica de cria9ao de expectativas que depois vemos 
goradas. Nao concordamos com este reiterado comportamento de nao cumprimento dos 
documentos previsionais apresentados a esta Assembleia, subvertidos por urn exagerado 
numero de modifica~oes aos documentos inicialmente apresentados. 

Nao percebemos que se continue num rumo sem rumo, com as zonas industriais vazias, 
com investimentos que colocam a Camara Municipal em concorrencia com o mercado, 
nao existindo, ate ao momenta, uma polltica concertada de verdadeira atrac98o do 
investimento privado como forma de promogao do emprego no Concelho. 

Continua a ser necessaria uma maior transferencia de competencias para as Juntas de 
Freguesia, com a correspondente compensa9ao financeira, como forma de manter um 
desenvolvimento mais sustentavel do Concelho. 

Concluindo. Pelo que foi exposto o PSD nao pode votar favoravelmente os documentos 
apresentados, pelo que a sua posi9ao sera de absten9ao. 

Ponte de Lima, 29 de Abril de 2013 

0 Membra da Assembleia, 

Nuno de Matos 


