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ATA 
---~- Aos dezassete dias do mcs de dezembro do ano de dais mil e dezasseis, nos termos 

da alinca b) do 11.0 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. Periodo de Antes da Ordem do Dia: ---------------~------------------------------------
----- A) Aprecias;ao e vota9ao da Ata da sessao anterior (Doc. 1);--------------------------
----- B) Leitura do expediente e infOJmay5es da mesa;--------------------------------------

----- C) Apresenta9ao de recomendas;oes, propostas ou mo9oes, votos de louvor, 
congratulas:ao, sauda9ao, protesto ou pesar.--------------------------------------------------

----- C.l. Membro eleito do M51: Discussao e vota9ao da Proposta de Recomendayao 

''Prevens:ao de incendios e de res a da tloresta". -------------------------------------------------

----- D) Outros assuntos de interesse municipal. ------------------------------------------------
----- D.1. Discussao e ratificas;ao da decisao tomada na sessao de 17 de setembro de 
2016, alfnea t) do Ponto 3. da Ordem do Dia ''Discussao e votas;ao da Proposta de 

isenyaO de IMT - Emissao de parecer vinculativo a que refere o 11° 4 do artigo 10° do 

CfMT, para reconhecimcnto do beneficia fiscal de isens;ao de lMT, nos termos da alinea 

h) do a1t0 6° do CTMT". -----------------------------------------------------------------------------
----- 2. Periodo de Interven~iio do publico.------------------------------------------------------
----- 3. Periodo tlt1 Ordent do Dia:----------------------------------------------------------------

---- A) Aprecia9ao da ''lnforma~ao do Presidente da Camara bem como da situa~ao 

financeira do Municipio" (Doc. £1); -----------------------------------------------------------· 
----- B) Discussao e voLa9ao do "Plano de Atividadcs c Or~amento para o ano de 

20 17" (Doc. III);-------------------------------------------------------------------------------------
-----C) Discussao e votar;:ao do "Mapa de Pessoal para o anode 2017" (Doc. IV);-----

----- D) Discussao e vota9a0 do "Projeto de altera~ao do Regulamento de Acesso ao 

Projeto Terra Reabilitar" (Doc. V );-----------------------------------------------------------
----- E) Discussi!o e vota9ao da "Proposta de Rcduf;iio de Taxas da Feira Quinzenal" 

(l)oc. "l); --------------------------------------------------------------------------------------------
----- F) Discussao e votas;ao da "Proposta de Autoriza~ao de celehra~ao de contrato 

interadministrativo delega~ao de competencias de limpeza e recolha de residuos 
entre o Municipio de Ponte de Lima e a Freguesia de Gondufe" (Doc. VII); ---------

----- G) Discussao e votas:ao da "Proposta de Autoriza~ao de celehra~ilo de contrato 

interadministrativo delega~ao de competencias - Transportes Escolares 2° c 3° 
Ciclos 2016/2017" (Doc. VITI); ------------·---------------·-----------------------------------
----- H) Discussao e vola<;ao da "Proposta de Autoriza~ao de cclcbra~ao de Adenda 

ao contrato interadministrativo dclcga\=ao de competencias - transportcs escolares 
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2° e 3° ciclo 2016/2017- .Juntas de Freguesia de Brandara, Estordos e Bertiandos" 

(l)oc. 1)(); -----------~---------------------------------------------------------------------------------
----- I) Discusslio e vota9ao da "Proposta de nomeat;do como auditor externo 
responsavel pela certifica~iio legal de contas, de acordo com o previsto no n.0 1 do 
art.0 77° da Lei n.0 73/2013, de 3 de setembro, da "C & R Ribas Pacheco, SROC"; 

([)oc. )(); ----------------------------------------------------------------------------------------------
----- J) Para conhecimento "Jnforma~iio da qual constam as isen~iies/ redu~oes ao 
abrigo da autoriza~ao generica para cfcitos do disposto no nn 2 do are 16 da Lei D0 

73/2013, de 03 de setembro, aprovada pcla Assemhleia Municipal a 24 de abril de 
20 15". ([)oc. )(!); ------------------------------------------------------------------------------------
----- K) Para conhecimento: Hlnforma.;ao sohre a situa~ao econ6mica c fioaoceira do 
Municipio de Ponte de Lima reportada a 30 de junbo de 2016 - Comunica~io da 
Sociedade de revisores Oficiais de Contas C&R Ribas Pacheco" (Doc. XIT). ---------
----- Rstiveram auscntes e apresentaram pedidos de substih1i9ao e justifica~ao , o senhor 
presidentc da Junta de Freguesia de Vito1ino das [)onas que se fez substituir pelo 

secretano Antonio Pedro Costa Lima Alves, e os mcmbros eleitos, Ana Julia Viana, 
Gonyalo Nuno Amorim e Castilho e Jose Martins Pires da Silva. ---------------------------

----- 1. Pcriodo de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------
-----A) Aprecia9ao e vota9ao da Ata da sessao anterior: sujeita a vota~ao, foi aprovada 
por maioria com tres absten~oes.-----------------------------------------------------------------
----- B) Leitura do expediente e informa~oes da mesa: a Secrctaria da Mesa leu o 
rcsumo da couespondencia reccbida, entre 17 de setembro e 16 de dezembro de 2016. -

----- C) Apreseota~Ao de recomenda~oes, propostas ou moc;iies, votos de louvor, 
congratula~ao, sauda~Ao, protesto ou pesar: ------------------------------------------------
----- C.l. Interveio o membra clcito Alipio Barbosa (M51) com a apresenta9ao de uma 
proposta de recomendayao relativa a Preven9iio de incendios e defe.~·a dafloresta. ------
------ lnscreveu-se para pedir esclarecimentos o membra eleito Ricardo Vieira (PSI)). 0 
membra eleito Alfpio Barbosa (MS l) prestou esclarecimentos adicionais. Registou-se 

nova intervenyao do membra cleito Ricardo Vieira (PSD). ---------------------------------
------ 0 senhor Presidente da O~mara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 

------ Registou-se a interveny~O do membra eleito Alipio Barbosa (M51 ). -----------------
----- Usou da palavra o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal para 
sensibilizar o Plenano da importancia da problematica dos incendios, nas suas varias 
vertentes, designadamente a neccssidade de atuar sobre a quest~o criminal.---------------

------ lnscreveu-se para intervir o membra eleito Antonio Carlos Matos (PS), o scnhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Arcozclo e os membros eleitos Mecia Marti ns 

(CDS-PP) e Ricardo Vieira (PSD). --------------------------------------------------------------
----- Usou da palavra o senhor Prcsidcntc da Camara Municipal. ----------------------------
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----- Interveio o membro eleito Alipio Barbosa (M51 ). ----------------------------------------
----- A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade que a Mesa da Assemblcia 

Municipal prepare um documcnto, a disuibuir previa e atempadamente, e a discutir em 

sessao proxima da Assembleia, onde a problematica dos inccndios e da detesa da 

noresta seja tratada nas suas varias vertentes. --------------------------------------------------
----- 0 membra eleito Casimiro Magalhaes (M51) (Doc. n° I ) aprcsentou um voto de 

pesar clo falecimento da senhora Ester do Lago A rTais Torres de Magalhaes, mae de 

onze filhos e esposa do ex Presidcnte da Camara Municipal, entre 1964 e 1974, Dr. 

Alvaro Rebelo Vieira de Arat:tjo. -----------------------------------------------------------------

----- Sujeito a vota9ao, foi aprovado por maioria com uma absten9ao. ----------------------

-----D) Outros assuntos de interesse Municipal. --------------------------------------------
----- Inscreveram-se para intervir neste ponte o scnhor Presidente da Junta de Arcozclo 
eo membra eleitos Ant6nio Carlos Matos (PS). Usou da palavra para dctesa da honra, o 

senhor Presidente da Junta de fi·eguesia de Arcozelo (Doc. 11° 2). ---------------------------

----- Registaram-se as intervenr;5es dos mcmbros eleitos Pedro Ligeiro (PSD), Abel 

Lopes (CDS-PP) (Doc. n° 3), Ricardo Vieira (PSD), Mecia Martins (CDS-PP), Nuno 

Matos (PSD), Sandra Fernandes (CDU)(Doc. n° 4), Joaquim Alpoim (M51) (Doc n°5), 

Nuno Matos (PSD) para defesa da honra, Alfpio Matos (PSD) e Alipio Barbosa (M51 ).

----- Usou da palavra para ponto de ordem a mesa, o membra eleito Mecia Martins 
(CDS-PP). Intcrvieram para defesa da honra, o scnhor Presidente da Junta da Freguesia 

da Boalhosa, c o membra eleito Nuno Matos (PSD). ------------------------------~-~--~-----

----- Solicitou o uso da palavra em nome da Camara Municipal, e foi concedida, o vice 

Presidente da Camara, Gaspar Martins, para defesa da honra. -------------------------------

------ 0 senhor Presidcnte da Camara prestou as informa<;:oes tidas por necessarias. -----

----- Intervieram para pcdidos de esclarecimentos os membros eleitos Antonio Carlos 

Matos (PS), Sandra Fernandes (CDU), Pedro Lige iro (PSD) c Alipio Matos (PSD). ----

----- 0 senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tides por convenientes.-

----- Usou da palavra para defesa da honra o membro clcito Pedro Ligeiro (PSD). --------

----- Tnterveio o membra eleito Armando Pereira (CDS-PP) e Abel Lopes (CDS-PP) 

para acrescentar informa9ao a proposta apresentada supra e que se prende com a 
atua~ao da entidade Infraestruturas de Portugal.-----------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal deliberou par unanimidade rcmctcr ao Ministerio do 

Planeamento e das Infraestruturas a proposta apresentada. -----------------------------------

----- D.l. Discussao e ratifica~ao da decisao tomada na sessao de 17 de setembro de 
2016, alinea f) do Ponto 3. da Ordem do Dia 44Discussao e vota<;:ao da Proposta de 

isenc;ao de IMT - Emissao de parecer vinculativo a que refere o n° 4 do artigo 10° do 

CIMT, para reconhccimento do beneficia fiscal de isenr;ao de IMT, nos tcrmos da alinea 

h) do art0 6° do CIMT". -----------------------------------------------------------------------------
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---- Tntervicram neste ponto os membros eleitos Antonio Carlos Matos (PS), Sandra 
Fernandes (CDU) (doc. n° 6), Pedro Ligeiro (PSD), Abel Lopes (CDS-PP), Alipio 
Barbosa, Mecia Martins (CDS-PP), e Ant6nio Carlos Matos (PS) para pedido de 

esclareci n1 en to. ----------------------------------------------------------------------------------
----- Sujeita a votavao a contirma-;ao da dccisao tomada na sessao de 17 de setembro 

de 2016, alfnea f) do Ponto 3. da Ordem do Dia "Discussao e votavao da Proposta de 
isenyao de IMT - Emissao de parecer vinculativo a que refere o n° 4 do artigo 10° do 
CIMT, para reconhecimcnto do beneficia fiscal de isenyao de IMT, nos termos da alinea 
h) do are 6° do CIMT" foi aprovada por maioria com trinta e cinco votos a favor, 

doze abstenyoes e vinte votos contra. 0 Grupo Municipal do PSD juntou declarayao de 

voto que se anexa a presente aLa como documento n° 7. --------------------------------------
---- 2. Periodo de Tnterven~lio do publico.------------------------------------------------------
----- [nscreveram-se para intervir neste periodo da Ordem de trabalhos, Luis Maria 

Baneiros (Doc. no 8); relativamente a geminayao de Ponte de Lima com o Rio de 
Janeiro, bem como Patricia Moreira, Acacio Fernandes, Manuel Moreira (Doc. no 9), 
Elisabete Pires, todos se prommciaram sobre a construyao da central de betuminoso. 
Registou-se ainda a intervenvao de Jose Barbosa que se pronunciou sobre varios 

asstuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------
----- 0 senhor Presidente da Camara e o scnhor Presidente da Junta de Arcozelo 
prestaram os esclarecimentos tidos por necessaries. ------------------------------------------

----- 3. Periodo dll Ortlem do Dia: ----------------------------------------------------------------
----- A) Apreciar,:ao da "lnforma~ao do Presidente da Camara bern como da 
situa~ao fmanceira do Municipio" (Doc. II); Interveio nestc ponto o membro eleito 

Armando Pereira (CDS-PP). --------------------------------------------------------------------
----- B) Discussao e votayao do "Plano de Atividades e Or-;amento para o ano de 
2017" (Doc. Ill); Inscreveram-se para intervir neste ponto os mcmbros eleitos Alipio 
Matos (PSD), Joaquim Rosas (M5l)(Doc. 11° 10), Ant6nio Carlos Matos (PS), Sandra 

Fernandes (CDU)(Doc n° 11) e Antonio Carlos Malus (PS). --------------------------------
----- 0 senhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessaries. --
----- Registou-se a intervenr,:ao do membro eleito Ntuno Matos (PSD) para 

esclarccimentos. -------------------------------------------------------------------------------------
-----Votavao da alfnea B) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Plano de Atividades e 
Or-;amento para o ano de 2017": sujeita a proposta a votayao, foi aprovada por 
maioria, com uma abstenyao e dezanove votos contra. 0 Grupo Municipal do PSD 

j untou declaravao de voto que se anexa a presente ata como documento n° 12. -----------
----- C) Discussao c votavao do "Mapa de Pessoal para o ano de 2017" (Doc. TV); 
----- Intcrvcio nestc ponto o membro eleito Alipio Matos (PSD). ---------------------------
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----- 0 senhor Presidente da Camara prestou os esclarechnentos tidos por convenientcs. 
-----Votayao da alinea C) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Mapa de Pessoal para 
o anode 2017": sujeita a proposta a votayao, foi aprovada por maioria, com oito votos 

contra e nove absten c;5es. ~---~---------------------------------------------------------------------
----- D) Discussao e votac;ao do "Projeto de altera~ao do Rcgulamento de Acesso ao 

Projeto Terra Reabilitar" (Doc. V). -----------------------------------------------------------
----- Nao sc rcgistaram intervenc;oes. -----------------~------------ -------------------------------
----~ Vota<;ao da alinea D) do ponte 3. da Ordem de Trabalhos: ·'Projeto de altcra~ao 
do Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Reabilitar": sujeita a proposta a 
votac;ao, foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------
-----E) Discussao e vota9ao da "Proposta de Redut;io de Taxas da Feira Quinzenal" 
(Doc. VI); Interveio o membro eleito Antonio Carlos Matos (PS). -------------------------
----- 0 scnhor Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
-----Vota<;ao da alinea E) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Proposta de Redu~ao 
de Taxas da Feira Quinzenal": sujeita a proposta a vota<;ao, foi aprovada por maioria, 

com cinco absten9oes e tres votos contra. --------------~----------------------------------------
---- F) Discussao e votac;ao da ''Proposta de Autorizac;i\o de celebrac;ao de contrato 

interadministrativo delegac;Ao de competencias de limpeza e rccolha de resfduos 
entre o Municipio de Ponte de Lima e a Freguesia de Gondufe" (Doc. VII) ~ --------~

----- Nao se registaram intervenvocs. ---------------~-----~---------------------------------------
---- Votayao da alfnea F) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Proposta de 
Autoriza~ao de celebra~io de contrato interadministrativo delega~ao de 
competencias de limpeza e rccolha de residuos entre o Municipio de Ponte de Lima 
e a Freguesia de Goodufe" : sujeita a proposta a votac;ao, foi aprovada por 
tunanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------

----- G) Discussao e vota9a0 da "Proposta de Autoriza~ao de celebrat;io de contrato 
interadministrativo delega~ao de competcncias - Transportes Escolares 2° e 3° 
Ciclos 2016/20 17" (Doc. VIII);-----------------------~------------------------------------------~ 

----- Nao se registaram intcrvcnvoes. -------------------------------------------------------------
----- Vota<;a.o da alinca G) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: ' 'Proposta de 

Autoriza~ao de celcbra~io de contrato interadministrativo delega~ao de 
competcocias- Transportes Escolares 2° e 3° Ciclos 2016/2017": sujeita a proposta a 
vota9ao, foi aprovada por maioria, com cinco votos contra. ---------------------------------
----- H) Discussao e votayao da "Proposta de Autoriza~ao de celebrat;io de Adenda 
ao contrato interadministrativo delcga~io de competencias - transportes escolares 
2° e 3° ciclo 2016/2017 - Juntas de Frcgucsia de Brandara, Estori\os e Bertiandos" 

(l)oc. !)();---------------------------------------------------------------------------------------------
----- Nao se registararn i ntervenv5es. --------------------------------------------------------------
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--- Vota9ao da alinea H) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: "Proposta de 
Autoriza'rao de celebra~i\o de Adenda ao contrato interadministrativo delega~ao 
de compctencias - transportes escolares 2° c 3° ciclo 2016/2017 - Juntas de 
Freguesia de Brandara, Estoraos c Bertiandos": sujcita a proposta a vota~~I.O foi 

aprovada por maioria, com cinco votos contra. ------------------------------------------------
----- I) Discussao e vota9ao da "Proposta de nomea~ilo como auditor externo 
responsavel pela certifica~ilo legal de contas, de acordo como previsto no n.0 1 do 
art.0 77° da Lei o.0 73/2013, de 3 de setembro, da •'C & R Ribas Pacheco, SROC"; 

(I>oc. )(); ---------------------------------------------------------------------------------------------
----- Nao se registaram intervenc;t>es. -------------------------------------------------------------
----- Votac;ao da alinea I) do ponto 3. da Ordem de Trabalhos: •'Proposta de nomea4;ilo 
como auditor externo responsavcl pela certifica~ao legal de contas, de aco•·do com 
o previsto no n.0 1 do art.0 77° da Lei n." 73/2013, de 3 de setembro, da "C & R 
Ribas Pacheco, SROC": sujeita a proposta a votac;ao, foi aprovada por maioria, com 

qua tro abs tenr;:o e s . ------------------------------------------------------------------------------------
----- J) Para conhecimento "lnforma~ao da qual constam as isen~oes/ redu~Bes ao 
abrigo da autoriza~ao gencrica para efeitos do disposto no no 2 do art0 16 da Lei no 
73/2013, de 03 de setembro, aprovada pela Assembleia Municipal a 24 de abril de 
2015". (I>oc. )(l)~ ------------------------------------------------------------------------------------
----- Nao se registaram intervenr;:oes. -------------------------------------------------------------
----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------
------ K) Para conhecimento: "lnforma~ilo sobre a situa~ao econ6mica e financeira 
do Municipio de Ponte de Lima reportada a 30 de junho de 2016 - Comunica~ao 

da Sociedade de revisores Oficiais de Contas C&R Ribas Pacheco" (l)oc. XII). -----
----- Nao se registaram intervenyoes. -------------------------------------------------------------
----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------
----- Nao havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Asscmbleia Municipal, pelas 
dczasseis horas, deu por encerrada a sessao, da qual se lavrou a presente ata que depois 
de lida e aprovada sera assinada pela Mesa desta Asscmbleia Municipal. ------------------

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

A 1." Secretaria ---------------------------

0 2.0 Secretario ______________________ ____ _ 

0 contcudo da presente sessao fica registado em suporte digital. 
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MOVIMENTO 51 

Voto de Pesar 

Faleceu, no passado dia 19 de Novembro. Ester do Lago Arrais Torres 

Magalhaes, da freguesia de Vitorino dos Piaes. do concelho de Ponte de L1ma. com 

89 anos. 

A Sr.a Ester do Lago Arrais Torres Magalhaes, mae de 11 filhos, esposa do 

Dr. Alvaro Rebelo Vieira de Araujo, Presidente da Camara Municipal de Ponte de 

Lima de 1964 a 1974, foi mae, esposa e cidada convicta de valores fundamentais da 

familia , da educat;ao e da dignidade da pessoa humana. 

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

preste publica homenagem e agradecimento a mae, a esposa e a cidada Ester do 

Lago Arrais Torres Magalhaes, atraves da aprova<;:ao de um voto de pesar pelo seu 

falecimento, dando dele conhecimento a sua familia . 

Ponte de Lima, 17 de Dezembro de 2016, 

1') 0 Grupo Municipal do Movimento 51, 

~ thw& ~~y. ... l. a.-...-"1- _/kj~-·~~ 
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Ex.mo Senhor Presidente do Assembleia Municipal 
Senhora e Senhor Secret6rio 
Ex.mo Senhor Presidente do Camara Municipal 
Senhora e Senhores Vereadores 
Colegas Presidentes de Junta de Freguesia e membros eleitos 
Comunica<;:ao Social 
Minhas Senhoras e meus Senhores 

E indispens6vel, diria mesmo imperioso, dirigir-me a esta Assembleia, para 
abordar o tema "Central de Betuminoso", que tern merecido ao Iongo dos 
L.lltimos tempos honras de primeira p6gina dos peri6dicos locais e noo s6. 
Manifesta<;:oes mais ou menos organizadas e orquestradas, marches lentas de 
viaturas, "procissoes de velas", enfim um "sem fim" de atitudes e tornados de 
posi<;:oo contra os maleffcios deste equipamento. 
Tudo legftimo, mas descontextualizado e pobre de substancia. 
Nao vi, noo li, nco consegui vislumbrar, em nenhum dos atos acima referidos, 
nenhum argumento v61ido, consistente, tecnico ou cientffico, que legitimasse 
a preocupa<;:oo face aos propensos maleffcios poluidores deste equipamento, 
bern pelo contr6rio, toda a argumenta<;oo usada nao sai dos lugares comuns 
e dos habituais chavoes de quem quer, apenas pela "barulheira" que faz, 
convencer os menos esclarecidos das razoes que os assiste. 
Foi a Junta de Freguesia de Arcozelo, num ato respons6vel, a primeira 
entidade a promover uma sessao de esclarecimento, na sede do Junta de 
Freguesia, para a qual convidou a empresa PREDILETES, para estar presentee 
pela voz dos seus tecnicos esclarecer a popula<;:oo presente e os autarcas, do 
perlgosidade ambiental do equipamento a instalar, designadamente no que 
a emissoes gasosas, resfduos e seu tratamento. contamino<;oes de linhos de 
6guo, etc .. etc., etc .. 
Foi atingido o objetivo do esclarecimento tecnico, mas nao foi atingido o 
objetivo do esclorecimento publico, porque, um determinado numero de 
pessoas que se envolveram nesta questao por razoes meramente de polftica 
partid6rio, nao deixoram, produzindo interven<;oes comicieiras, vazias de 
conteudo e cujo objetivo era tao s6 ode confundir o publico presente. 
Sao tanto verdade estes foctos que, esses mesmos senhores, anunciaram que 
se haviam constitufdo em Associa<;oo de Defesa do Ambiente e do Soude de 
Arcozelo, tendo promovido uma sessao de esclarecimento nos instalac;oes do 
Centro Comunit6rio de Arcozelo do Santa Coso do Misericordia, querendo 
passer a ideia que as instala<;:oes publicas da Freguesia nco estavam 
disponfveis ou lhes tinham sido negadas, o que noo corresponde minimamente 
a verdade. porque ninguem solicitou a Junta de Freguesia a cedencia de 
instalac;oes, pois se o tivessem feito, teriam naturalmente resposta afirmativa. 
Seguiu-se depois todo o folclore que todos conhecemos, com os lfderes do 
pretense movimento associativo, a tenter color a imagem do Presidente do 
Junta de Freguesio a construc;ao do Central, no sentido de o mesmo ser 
favor6vel a essa construc;oo, o que tambem noo corresponde a verdade, 
como demonstrarei a seguir. 
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Mas vamos ao que verdadeiramente importa. 

VILA DE 
ARl t1/f LU 

A Junta de Freguesia, responsavelmente, para alem do sessao de 
esclarecimento, tomou as decisoes que se impunham, nomeadomente, o 
pedido essencial de um parecer tecnico, a uma entidade competente e 
id6nea. Para alem dessa decisoo, no normal emissao de parecer nao 
vinculativo, sabre a comunica<;ao recebida do municipio a indicar que deu 
entrada nos servk;os, para licenciamento, um processo de obras para a 
instala<;:ao de uma central descontfnua de produ<;oo de misturas betuminosas, 
a Junta de Freguesia pronunciou-se, alertando para as questoes do 
ordenamento do territ6rio que deviam ser cumpridas antes do licenciamento. 
Sempre convicta que esta postura era a indicada, sobretudo para o 6rgao de 
gestae de Arcozelo, que conseguiu, nos ultimos seis anos passor de zero metros 
quodrodos de parque industrial, para 400.000 metros quodrodos, e deve, 
responsavelmente ser um elemento proactive no sentido da capta<;:ao de 
industria que venha, neste grande espac;o empresoriol, crior emprego e 
riquezo. 
Dissemos, de forma categ6rico que nao tfnhamos opiniao formada, dado o 
melindre e especificac;ao do materia em analise, mas hoje, posso anunciar 
que j6 temos, pois ja recebi o parecer que solicitamos e, de ocordo com o 
mesmo, nao existe quolquer preocupa<;oo no instala<;oo do equipamento 
face as medidas previstas de monitorizo<;ao e controlo. 
0 relat6rio do lOAD - Institute do Ambiente e do Desenvolvimento, entidade 
que funciona sob o alto patrocfnio da Universidade de Aveiro, e conclusive, 
dando indicoc;ao no sentido de sermos favor6veis a montogem do Central em 
Arcozelo. 
Noo vamos aqui explanar o teor do porecer, pois, por respeito a Assembleia 
de Freguesia de Arcozelo, ela sera a primeira a conhecer o seu teor, no 
proximo dia 30 de Dezembro. 
Tentamos, junto do tecnico que esteve presente na sessoo de esclarecimento 
da Santa Casa do Misericordia, o Eng.o Hor6cio Faria, que ele, tambem, se 
disponibilizasse para emitir um parecer tecnico para a Junto de Freguesia, mas 
o convite para a presta<;ao do servi<;o foi declinada. 

Nada mais tenho a acrescentar sobre o assunto, terminando apenas com 
duos recomendo<;oes: 

1 . A primeira para a Camara Municipal, no sentido de promover uma 
avalia<;oo da qualidade do or, antes do Central estar a funcionar e, 
uma outra ap6s a suo entrada em funcionamento, sem que esta 
atitude pretenda acoutelar qualquer inconformidade com a decisao 
tornado, mas apenas, como diz o ditado, a mulher de Cesar noo lhe 
basta ser seria, tem tambem que parece-lo. 

2. Uma segundo recomendo<;oo para os promotores da associa<;oo de 
contesta<;oo a instalac;ao do CentraL para que, se estoo 
verdadeiramente convencidos da polui<;ao que apregoam, que se 
munam de parecer id6neo, independente e competente, que de 
conforto a sua !uta, pois s6 assim, podemos ser verdadeiramente series 
nas causas que defendemos. 

Tenho dito, 

Vilar, 4990-262 ARCOZELO PTL- TEL: 258742198- FAX: 258741217- E.MAIL: geral@viladearco:z:~lo.pt 



A popula<;:ao que vive a margem das estradas nacionais sob a jurisdi<;:ao 

das lnfraestruturas de Portugal esta a ser alva de um golp(~ de cobran<;:a de 

impasto duas vezes. 

E passo a explicar: 

A Lei n.Q 34/2015 de 27 de Abril, aprova o novo estatuto das Estradas da 

Rede Rodovi<~ria Nacional. 

A empresa lnfraestruturas de Portugal, no verao de 2016 iniciou o 

levantamento de acessos diretos as vias sob a sua jurisdi~ao, identificando 

os acessos de comercios e acessos de casas particulares. 

No decorrer dos meses de Junho e Julho de 2016, a ln'fraestruturas de 

PortugaL precede ao envio de editais a todas as Autarquias e Juntas de 

Freguesia com o objetivo de notificar a popula~ao, a regularizac;ao de 

acessos diretos as estradas sob a sua jurisdi~ao. 

Ap6s o envio deste edital, a lnfraestruturas de Portugal passou a notificar, 

via CTI, todos proprietarios e/ou arrendatarios de todos as acessos 

comerciais existentes. 

Nessa mesma notificac;ao, que segundo informa~aoes esta a ser uti lizada 

em todo o pafs, a empresa afirma no S.Q paragrafo o seguinte, uos 

trabalhos de levantamento dos acessos permitiram verificar, em 17 de 

junho de 2016, a existencia de urn acesso acima identificado, em rela~ao 
ao qual nao se mostra emitido o correspondente titulo administrativo, 

de acordo com a legistac;ao em vigor." 

Ou seja, esta carta esta a ser enviada para quem possui Diploma de 

Licen<;:a, afirmando a empresa no S.Q paragrafo da sua notificac;ao, de que 

o comercio nao possui Diploma de Licenc;a. 

A lnfraestruturas de Portugal esta a notificar os proprietaries que tem 

acessos diretos as estradas sob a sua jifisdi~ao sem se dar ao trabalho de 

pesquisar se no arquivo da empresa esse Diploma de Licen<;a existe ou 

nao. 

E isto esta a ser feito com apenas urn unico e s6 objetivo, ARRECADAR 

500 € de TAXAS DE INSTRU~AO DE PROCESSOS, fixadas pela alinea a) do 

art.Q 3 da Porta ria n.2 357/2015 de 14 de Outubro, 

/ 



Ou seJa, o proprietario que tem um acesso direto 

a estrada e notificado sem que OS Servi~os verifiquem se possui ou nao 

Diploma de Licen~a, passando para o proprietario o onus da prova de 

apresenta~ao do Diploma de Liecen~a. 

A entidade licenciadora, lnfraestruturas de Portugal, esta com esta 

postura, a issentar-se da obriga~ao de ter de saber quem possui Diploma 

de Licen~a. 

Ou seja, a Lei n.f! 34/2015 de 27 de Abril, no seu n.Q 4 do art.Q 3 diz o 

seguinte; 

"A administra~ao rodoviaria precede, no prazo de um ano a contar da 

data de entrada em vigor da presente Lei, ao levantamento dos acessos 

existentes nas estradas sob a sua jurisdi~ao , e taromove relativamente as 
situa~oes de inexistencia de titulo administrative a respetiva 

regulariza~ao. 

Tern n6s chegado por parte da popu la~ao do distrito de Viana do Castelo, 

queixa dos comerciantes, arrendatarios e proprietaries do comercio, que 

estao a ser notificados por enexistencia do Diploma de Licenc;a, 

concedendo-lhes um prazo de 30 dias para apresentac;ao dos documentos 

como objetivo de licenciar o acesso. 

Os comerciantes arrendatarios nao tendo obrigac;ao de posuir o Diploma 

de Licenc;a, quem tem obrigac;ao de possuir o Diploma de Licenc;a e o 

proprietario do espac;o onde se estabelec;e o cornercio. 

0 que se verifica e que a empresa lnfraes1truturas de Portugal esta a 

identificar os acessos comerciais pelo nome do comercio em si, nao 

havendo o cuidado, de verificar se se trata do proprietario ou do 

arrendatario. 

A lnfraestruturas de Portugal partem do princ1p1o que ninguem tem 

Diploma de Licenc;a, e obrigam a que seja o notificado a fazer prova desse 

mesmo Diploma apresentando para o efeito o documento, caso o 

proprietario nao esteja em posse desse mesmo documento e obrigado a 

pagar 500€, s6 para instrw;ao de processo. 
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Esta forma de atuar por parte da administra~ao rodoviaria e imoral. 

Esta forma de atuar por parte da administrac;:ao rodoviaria e ilegal. 

Esta entidade, e licenciadora, desde 1971, esta entidade licenciadora e a 
/ 

conheciada ex-JUNTA AUTON0MA DE ESTRADAS, ex-INSTITUTO DA 

CONSERVA~AO E EXPLORA~AO RODOVIAI~IA, ex-INSTITUTO DAS 

ESTRADAS DE PORTUGAL, ex-ESTRADAS DE PORTUGAL e agora, depois da 

fusao com a REFER, aparece como INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL. 

Esta entidade tern obriga~ao de saber quais os acessos que estao 

licenciados desde 1971, esta entidade licenciadora tern obriga~ao de ter o 

arquivo atualizado e em situac;:ao de ser consultado por parte dos 

notificados. 

Assim proponho que esta interven~ao seja rernetida ao Senhor Ministro 

do Planeamento e lnfraestruturas, para lhe dar conhecimento da forma 

como a empresa lnfraestruturas de Portugal esta atuar, de forma a que o 

Senhor Ministro mande indagar a forma como a empn~sa com capitais 

publicos esta a gerir todo este processo e obrigue a lnfraestruturas de 

Portugal a notificar apenas e s6 os proprietario que tern acessos diretos a 

estrada sem o respetivo Dipioma de Lken~a . 

Mais solicito que seja dado conhecimento do teor deste documento a 

todas as Comunidades lntermunicipais e a Associa~ao de Municipios, para 

que informem os seus membros da ilegalidade que esta a ser praticada 

pela entidade licenciadora lnfraestruturas de Portugal. 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 17 de dezembro de 2016 

1. Periodo de Antes da Ordem do Dia: 

D). 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 

Sobre reposic~o das freguesias 

Por proposta do Governo foi criado, por Despacho publicado no Di;hio da Republica, 2.!! serie 

- N.Q 102 - 27 de maio de 2016, um Grupo Tecnico constituido por representantes do 

Governo, da ANMP e ANAFRE, para no prazo de 180 dias, definir criterios de avalia~ao da 

reorganiza~ao territorial das freguesias e propor criterios objetivos que permitam as pr6prias 

autarquias aferir os resultados do processo de fusao/agrega~ao de freguesias. 

No ambito da sua missao o Grupo Tecnico elaborou um questionario, dirigido aos municipios 

para serem preenchidos e enviados ate ao dia 15 de outubro passado. 

Na verdade; ao contn3rio do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa territorial 

autarquica nao trouxe poupan~a ao Estado, resultando mesmo em muitas situa~oes em 

encargos acrescidos para as freguesias . A reforma administrativa imposta em nada resolveu 

antes agravou- os principais problemas com que se confrontam as freguesias. 

PE!Ias Bandas de ca nao se conhece nenhuma iniciativa publica do munidpio para ouvir as 

popula~oes das freguesias agregadas e tao pouco foi dado conhecimento e ouvida a opiniao 

des eleitos da assembleia municipal. 

Face aos requisites do Despacho Governamentai, o Munidpio deveria ter dado resposta ao 

questionario. 0 que implica a seguintes perguntas ao Sr. Presidente da Camara Municipal de 

Ponte de Lima: 

1 Foram ou nao ouvidas as freguesias e as popula~oes que foram alva de agrega~ao, 

para ser emitida uma opiniao com base na manifestac;;ao real das mesmas? 

2. Dada a relevancia da importancia das questoes inqueridas, o que impediu o Sr. 

Presidente da Camara Municipal solicitar a realiza~ao de uma assembleia municipal 

extraordinaria para ouvir a opiniao de todos os membros eleitos no 6rgao deliberative 

municipal, sabre a materia? 

~ 0 eleito da CDU . 

(J1cu..k \). ·~·Ac ~auc4 
Sandra MarCri~cilFernandes 

T a 4 



MOVIMENTO 51 

Exmo. Sr. Presldente da Assembleia Municipal, Sra SecretArlos 

Exmo. Sr. Presldente da CAmara Municipal, 

Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados Municipais, 

Mlnhas Senhoras e rneus Senhores: 

Central de Betuminoso 

Os Deputados Municipais, eleitos na lista independents do MOVIMENTO 51, v~m no 

exercicio das suas func;Oes declarar as suss preocupa¢es, relativamente a central de 

betuminoso. 

A 12 de julho de 2016, a Quinta eta Lagoeira - lnvestimentos, empress que integra a 

Predilethes, apresentou proposta de aquisi~o do pr8dio rustico reglstado a favor do 

municipio de Ponte de Uma com a finalidade de ai instalar uma central de betuminoso. Em 

reuniAo de Camara, de 1 de agosto de 2016, esta proposta e aprovada com seis votos a favor 

e um voto contra do vereador do Movimento 51, Dr. Filipa Viana. 

Na ultima reuniao de AM, de 17 de setembro, foi aprovado o ponto 3, alinea f) "DiscussAo e 

vota~o da Proposta de isen~o de IMT - EmissAo de parecer vinculativo a que se refere o 

n.0 4 do artigo 10.0 do CIMT, para reconhecimento do beneficia fiscal de isen~o de IMT, nos 

termos da alinea h) do art.0 6° do CIMT". 

A partir daqui tenta-se desatar o embrulho criado por este Executive Municipal. E da 

compet~ncia da Camara Municipal o ordenamento do territ6rio, a elabora~ e a aprova~o 

os PDM e os PU em Assembleia Municipal. Para que servem estes documentos, se nao sao 

cumpridos, neste caso, com o conhecimento e conivencia da ~mara? 

• A Camara vende um terreno para a instalayao de uma central de betuminoso na zona 

central da freguesia de Arcozelo; 

• Como e possfvel licenciar sem a apresentayao do titulo de registo de propriedade, e 

apenas com o contrato de promessa de compra e vends, um projeto de arquitetura e 

inicio de obras e despachar num prazo de trAs dias? 
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• Como e possivel despachar em tres dias, nao cumprindo os regulamentos municipais, 

quando em casos, como por exemplo para legalizar urn anexo edificado ha mais de 

cem anos sao necessaries cerca de 3 anos? 

• Como e possivel nAo mandar parar as obras que estao a ser exea.rtadas num terrene, 

cujo proprietario e ainda a Camara Municipal? 

• Possuimos fotograf~as efetuadas com um intervalo de cerca de 15 dias, que provam o 

avanyo das obras. 

• Pela leitura dos jornais ficamos a saber que o Sr. vereador das obras particulares, 

Eng. Vasco Ferraz, revogou o despacho da autoriza~o e licenciamento do projeto de 

arquitetura e inicio de obras, invocando que houve urn "erro procedimental" no projeto 

e que os tecnicos da CAmara. fiveram urn lapso tecnico" (coitado do tecnico!). Esta 
11/'J~t~fun 

revoga~o aconteceu a 46de ••J \ - tnas as obras continuam a born ritmo. 

• Perante tamanha embrulhada, o Sr. Eng. Vasco Ferraz diz tambem que e vereador, 

que nAo e tea1ico. Ficamos sem perceber nada! 

• 0 Sr. Presidente da CAmara, a certa altura, refere que ha varias centrais i~nticas a 

funcionar no concelho, nomeadamente uma na freguesia de Vitorino das Donas. Ora 

isto e falso. Existiu sim, mas nesse local funciona agora uma empresa ligada ao 

Ambiente e, segundo informa¢es por n6s recolhidas, nAo sabemos se sera para o 

proteger ou, pelo contrario. Para o atacar. 

• Perante tamanha viola~ dos instrumentos de gestAe territorial (POM e PU das 

Pedras Finas), cujo responsavel more a CAmara Municipal, e este precisamente que 

permite a persistimcia nas tropelias da lei. 

• 0 Sr. Presidente da Junta de freguesia de Arcozelo continua a espera do parecer do 

lnstituto do Ambiente e Desenvolvimento, ligado a Universidade de Aveiro, para se 

pronunciar sobre a instala~o da central de betuminoso na freguesia. E diz, passo a 

citar uauando tiver 0 parecer, vou dar a minha opiniao, porque ao contrario dos outros 

s6 falo do que sei11
• Depois do projeto de arquitetura e licenciamento ter sido revogado 

pela CAmara, JoAo Barreto disse nao saber se as obras continuariam. Deve estar de 

ferias. Mas o que todos se esquecem de referir e que nao foram cumpridos os 

regulamenta,de gestao territorial do nosso concelho. 

• Nao vamos dar ~nfase a compara~o feita pelo Sr. Presidente da CAmara, 

relativamente a polui~ causada pela central de betuminoso. Compara-a a poluic;So 

de uma padaria. Seria bern pior, se a comparasse a produ~o de pasteis de Belem ou 

a urn assador de castanhas, como podemos ver aos fins de semana no passeio 25 de 

abril, junto a avenida dos platanos. 

• Sr. Presidents: para haver combustao e necessaria urn carburante e oxigenio e 

apenas em condi¢es estequiometricas esta liberta para a atmosfera vapor de agua e 

C02. Obviamente, nAo e o caso desta central. 
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• Recorrentemente ouvimos o executive da Camara Municipal e alguma oposi~o referir 

que o vereador do Movimento 51 vota muitas vezes contra. Mals uma vez, com esta 

baralhada, o vereador Filipa Viana mostra que esta no born caminho. Mostra que 

defende os cidadAos limianos, os munrcipes menos avisados. 

• A concelhia do PSD, em entrevista ao jomal Alto Minho, refere que o vereador eleito, 

votou a favor da vends do terrene, mas foi induzido em erro, porque lhe disseram que 

nao havia casas a volta da central. Coitado do vereador, que refere muitas vezes que, 

quando a camara nao lhe fomece OS documentos, se dirige a CAmara, pedindo para 

os consultar. Mais uma vez foi enganado, coitadol Parece mais preocupado com o 

sentido de vota~o do vereaclor Filipa Viana (ver ata n.0 17/2017, de reuniao de 

CAmara de 01 de agosto de 2016). 

Em sfntese, a Camara Municipal deveria ter publicitado a venda do terrene em vez de 

fazer urn ajuste direto com a empress em causa. A isto chama-sa - toda a gente o sabe -

transparencia. Se se pretende edificar algo nesse terrene, deveriam ser cumpridos todos 

os instrumentos de gestae territorial aprovados (PDM e PU). NAo o foram. A isto chama

se transparencia e equidade no tratamento. Contrato de promessa de compra e vends e 
uma inten~o e nao urn titulo de posse. Mais uma putativa ilegalidade para o 

licenciamento. 

Sallentamos que as centrais de betuminoso fazem falta ao desenvolvimento econ6mico, 

nomeadamente para a manutenc;Ao e constru~ de infraestruturas rodoviarias. 

Per tudo o que foi dito e o que falta dizer, voltamos a sublinhar que e bern mais diflcil 

legalizar e licenciar urn anexo construrdo ha mais de cern anos, e que serve perfeitamente 

a sua fun~o. do que proceder a instala~o de uma central de betuminoso, violando os 

instrumentos de gestAe territorial. 

Ponte de Lima, 17 de dezembro de 2016, 

Os Deputados do Movimento 51 

i1L ---... ........ 



Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

Sessao Ordinaria de 17 de dezembro de 2016 

1- Perfodo de Antes da Ordem do Dia: 

0.1. Discussao e ratiflca!;ao da decisao tomada na sessao de 17 de setembro de 2016, allnea 

f) do Ponto 3. da Ordem do Dia "Discussao e vota~ao da Proposta de isen~ao de IMT "' 

Emissao de parecer vinculativo a que refere o nu 4 do artigo 10'" do CIMT, para 

reconhecimento do beneficia fiscal de isen~ao de IMT, nos termos da alinea h) do artO 6° do 

CIMT'' 

Exm2. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da C§mara Municipa l, Srs. 
Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Min has Senhoras e meus Sen hares 

A CDU - Coliga~ao Democratica Unitaria - PCP/PEV considera que sobre este ponte em 

discussao a decisao a tamar e a de pura e simplesmente a anulac;ao e nao ratificac;ao do 

deliberado na sessao da assembleia municipal de 17 de setembro de 2016, tendo em conta: 

1. A forma confusa e a ligeireza do municipio no lanc;amento de um projecto deste cariz por 

amissae de elementos imprescindfveis a uma avaliac;ao criteriosa; 

2. Por nao restarem duvidas de a execw;:ao de uma obra clandestina e pela nao obediencia da 

empresa em cumprir com as decis5es municipais de embargo da mesma; 

3. Considerando que o beneficia fiscal de isenc;ao de IMT pedido pelo requerente se destinava 

a pretensa instalac;ao de uma centra l de produc;ao de betuminoso que nao se compatibiliza 

com as exigencias de sa lvaguarda de interesse publico. 

A CDLJ manifesta a sua apreensao pela forma nada rigorosa de toda a vereac;ao municipal na 

avaliac;ao de um projecto industrial deste cariz, ficando-se simplesmente pelos pareceres dos 

servic;os tecnicos munlcipais. 

E sabido que os riscos e inconvenientes resu ltantes da explora<;:ao destes estabelecimentos 

industrials, sao enormes, pois poem em causa a salvaguarda da saude publica, a seguran~a de 

pessoas e bens, e a qualidade do arnbiente. 

Defendemos que todos os processes e projectos devem merecer uma avaliac;ao e analise 

crit eriosa, par isso mesmo todos os vereadores municipais devem responsavelmente estudar 

todos os dossiers para detectarem o que esta bem e o que esta mal e nao se ficarem 

simplesmente par pareceres tecnicos. As responsabilidades da gestao autarquica assim o 

exigem. 

Como representante da CDU nesta assembleia municipal preconizo para bem da justi~a que 

seja anulada a decis?o anterior de isenc;ao de IMT e mais uma vez manifestqmos a total 

oposic;ao a instalac;ao duma monstruosidade industrial em terrenos da terra de que sou 

natural. 

~. I ~ 'h lewu ~k 
O~l ito da CDU ( 

andra arga~rnandes 



Declara~i!io de Voto 

Considerando que o PSD votou contra a proposta de isenc;:ao do IMT feita na reuni~o 
de 17 de Setembro de 2016. 

Considerando que a requerente e a QUINTA DA LAGOEIRA e que foi esta que 
prometeu comprar o terreno a C~mara e que este processo ainda esta a decorrer. 

Considerando que a empresa PREDILETHES e quem de facto quer construir a Central 
Descontfnua de Produ~ao de Misturas Betuminosas, central que ja quase concluiu, sem 
licenc;:a, num terreno que e da Camara e que ainda nao foi comprado. 

Atendendo aos referidos considerandos, os membros eleitos pelo PSD votam contra a 
rectificac;:ao da decisiio tomada na sessiio de 17 de Setembro de 2016, alfnea f) do 
Ponto 3 da Ordem do Dia de aprovac;:ao do reconhecimento do beneficia fiscal de 
isenc;:ao de IMT a QUINTA DA LAGOEIRA- lnvestimentos, S.A .. 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 17 de Dezembro de 2017 

Os membros eleitos pelo PSD 
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Com a devida venia, apresento desde ja os meus melhores 
cumprimentos e saudaqoes aos Excelentissimos 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal; 
Senhor Presidente da Camara Municipal; 
Senhores Vereadores; 
Senhores Deputados Municipals; 
Senhores Presidentes de Junta de Freguesia; 
Senhores Representantes da Comunicaqao Social, 
Senhores e Senhoras presentes. 

Por duas vezes consecutivas, esta nobre assembleia permitiu a 
todos aumentarem o reconhecimento dos Limarenses que, 
como eu, tenham fortes ligagoes ao Rio de Janeiro, onde o 
Vereador desse Municipio, Dr. Paulo Pinheiro, hoje citado em 
virtude da recomenda9ao de louvor, que foi elevada a proposta 
ao ser acolhida pelo Excelentfssimo Senhor Presidente desta 
Assembleia, Professor Doutor Salvato Trigo, tambem nos tern 
honrado com uma inquestionavel perseveranga e homenagens, 
designadamente com as suas intervenc;oes na tribuna da 
Camara dos Vereadores do Rio de Janeiro, onde fez tramitar o 
Projecto de Lei da geminagao da Cidade do Rio de Janeiro 
com a nossa Vila de Ponte de Lima. 

Esse Projecto foi acolhido com o N.0 2050/2016, tramita pelas 
comissoes: de Justiga e Redac<;ao; de Administrac;ao e 
Assuntos Ligados ao Servidor Publico; de Educa<;ao e Cultura; 
de Turismo; e de Abastecimento Industria Comercio e 
Agricultura. 

Esse projecto, transformado em Lei a entrar em vigor na data 
da sua publicac;ao, levara o nosso municipio e o nosso hino 
aos cerca de nove milhoes de cariocas residentes na Cidade 

A venid<t Com batentes d<t Grande Guerra, n. o 345, 1 o - 4900-563 Viana do Castelo - telefone 919357987 
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do Rio de Janeiro, onde se incluem centenas de milhares de 
membros que constituem a Comunidade Luso-Brasileira do Rio 
de Janeiro. 

A FlexibilizaQao da circulavao de conhecimentos, arte, cultura e 
turismo, decorrente dessa geminagao, pode e deve ser um 
fruto a col her par todos n6s. 

Para breve se espera a subscri9ao da geminagao por parte do 
Executive de ambos os municfpios - Excelentissimo Senhor 
Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima e 
Excelentrssimo Senhor Prefeito do Municipio do Rio de Janeiro. 

0 Palacio Pedro Ernesto, Sede da Camara Municipal do Rio de 
Janeiro, tera o cerimonial, certamente pronto, para acolher o 
nosso executive e o nosso hi no para a sauda9ao desta Lei. 

0 Autor desta Lei N° 2050/2016 - Vereador Paulo Pinheiro -
em nome de quem tomo a liberdade de agradecer e transmitir a 
expectativa de poder contar na cerim6nia de geminac;ao com a 
presenga de todos os !lustres Membros desta Assembleia. 

A todos urn Bom Natal e Muito Obrigado! 

Assembleia Municipal de Ponte de Lima, 17 de Dezembro de 2016. 

Avcnida Comhatentcs lla Grande Guerra, n,0 345, 1°- 4900-563 Viana do Castelo - telefone 919357987 



Em 11/10/2016 
JORGE FEUPPE - Presidente 

Comisspes a serem distribuidas 

Ol.:Comlssao de Justi<;a e Reda<;ao 
02. :Comissao de Adninlstra~ao e Assuntos Ugados ao Servidor Publico 
03. :Comissao de Educa~ao e Cultura 
04.:Comissao de Turismo 
OS.:Comissao de Abastecimento Industria Comercio e Aglicultura 

TRAl\UTA(.-:Ao DO PROJETO DE LEI No 2050/2016 

Projeto de Lei 

20160302050 
:Jj .., ;;,C .. JI NA LEI N° 5.919/2015 A CjDADE DE POI\!Ti= DE 

LIMA. POfiTUGft.l . COMO CIPADE-IRMii. DA CIDADF DO RIC 
DE J.ANEIRO. => 20160302050 =>{Comissao de Justica e 
Redac;;,.o Comissao d~ .~drninjstradio e ,!:.ss! •nto5 Ugados ~o 
SeJyidor Publico Comissao de Erlucacar.:: a ':uttu@ Comissao 
de TudsiTP Comissao de AbasteciiTEnto ~~ ~~.Jstria romerclo 
e Agricu!tura '} 

Envio a Consultorio Ge Assessoramento Legista!::' 'J. 

Resultado => Iofonr.acao Tecnlco- Leoislativa n°2C27''"'r· 6 
Distribuicao => 20160302050 => com~s2o de ]Ustjr;c ~ 

Redacao => Relator: Sem Distdbuidio => Prooosi!;aO => 
Parecer: Sem Parecer 

-.- Distribuidjo => 20160302050 = > Comissao de Educacao 
e Cultura => Relator: S~m Distribuic:ao => Prooosidk => 
Parecer: Sem Paecej 

-;,. Discribuj~ao => 20160302050 => com!ssa0 de 
ftdrrinis':rc:~ao e Assuntos Ligados ao Se:-..,idor Publico => 
Relator: Sem D!stdbuicao => proposidio => Parecet-: Sem 
Parecer 

-;,. Pistribujc?o -> 20l60302050 -> Corr!ssao de Turismo 
;;;> Rel2tor: Sem Qlstribuicao => Proocsi~ao ;;;;> Parecer: 
Sern Parecer 

...... Dlstdbuicao => 20160302050 => Comiss2o de 
Abasteclrreoto Industria Comercjo e Ac~c--:•ura ;:;> 
Relator: Sem Dfstdbui!fao => Pronosi~~k => ?arecer: Sem 
Parecer 

Data Public Autor( es) 

01- 11-2016 Vereador 
Paulo 
Pinheiro 

09-ll-2016 

___ _, 



Ave ida Comhatnntcs da Grand Gucrr~. n,0 345 16 .4900-563 VH~nil do Castrlo- t I rone 919357987 e 258827172 

Acompanh.Jr Projeto ..,.... Rnal do Oocumento 

PROJETO DE LEI N° 2050/2016 

EMENTA: 
INC LUI NA LEI N° 5.919/2015 A CIDADE DE PONTE DE 
LIMA, PORTUGAL, COMO CIDADE-IRMA DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO. 

Autor(es): VEREADOR PAULO PINHEIRO 

A CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
DECRETA: 

Art 1 o Fica incluida, no§ 2° do art. zo da ._el o.:J19. de 17 de j ... ho de 201 !J , que consolida a 
legisla9ao municipal referente as cidades-irmas, a Cidade de Ponte de Lima, em Portugal, 
como cidade-irma da Cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2° Ficam incluldos, nos incises I, V, VIII e XIX do §1 o do art. 5° da e· 5.~ .... /':._- · 5, 
programas de cooperac;ao e intercambio nas areas cultural, turistica, econOmica e de 
patrimonio hist6rico entre a Cidade de Ponte de Lima e a Cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Plenario TeotOnio Villela, 04 de outubro de 2016. 

Vereador PAULO PINHEIRO 
LJDER DO PSOL 

JUSTIFICATIVA 

Ponte de Lima e a vila mais antiga de Portugal, sltuada na regiao norte, sub-regiao do 
Minho-Lima. Como urn autentico burgo medieval, no seculo XN, foi protegida por muralhas 
e nove torres, das quais ainda restam duas. A ponte, que deu nome avila, era a (mica 
passagem segura do Rio Lima ate o fim da ldade Media. 

A partir do seculo XVIII a expansao urbana surge e com ela o inicio da destruic;ao da 
muralha que cercava avila. Ao Iongo do tempo, Ponte de Lima foi somando a sua beleza 
natural magnificas fachadas r::~6ticas, maneiristas, barrocas, neoclassicas e oitocentistas. 



lnterven«;ao na Sessao da Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

{17 de Dezembro de 2016) 

Senhor Presidents da Assembleia Municipal: 
Senhores Membros desta Assembleia: 
Ex.mo Publico aqui presente: 

).. Chamo-me Manuel Moreira e intervenho na qualidade de membra da 
Associa9ao Civica de Arcozelo. 

:..- Pretendo manifestar o nosso repudio pela forma como o Sr. Presidents 
da Camara esta a impor uma central de betuminoso de alcatrao no 
centro da freguesia de Arcozelo. 

,. Falo de imposi9ao, porque tem sido essa a postura do Sr. Eng. Vitor 
Mendes perante as repetidas denuncias das ilegalidades cometidas pelo 
Promotor da obra, algumas das quais tem a conivencia directa da 
propria Camara. 

' Falo de conivencia e de implicac;ao directa do proprio Senhor 
Presidente da Camara, porque nao se entende de outre modo a sua 
indiferenc;a perante a ausencia do loteamento obrigat6rio que a Lei 
obriga a realizar antes de qualquer actividade economica ali se instalar. 

;... E a pergunta que fac;o ao Sr. Eng0 Vitor Mendes e esta: per que e que 
o Senhor Presidenta da Camara fechou os olhos a esse flagrante 
incumprimento da Lei, que ate podera causar a perda do seu mandata? 

, Se a Lei obriga a actuar perante uma ilegalidade destas, por que e que 
o Sr. Presidents da Camara nao cumpre a Lei? 

, Por que e que o Sr. Presidents da Camara insiste em afirmar que nao 
e precise um estudo previa de impacto ambiental, se esse estudo esta 
expressamente determinado no regulamento publicado pela pr6pria 
Camara em Diario da Republica? 

).. Por ultimo, pergunto ao Sr. Presidents da Camara por que e que 
afirma que aquela central de betuminoso de alcatrao nao e poluente? 
Sendo v. EX8 Engenheiro de forma9aO, nao sabe quais sao OS perigos 
que o alcatrao acarreta para a saude publica? V. Exa tem alguma coisa 
de pessoal contra a popula9ao da freguesia de Arcozelo, para tentar 
impor uma fabrica polu idora contra a sua vontade? 

Meus senhores, muito obrigado! 

Dc&·j 

At 



Exma. Mesa da Assembleia Municipal 

Exmo. Sr. Presidente de CAmara e Srs. 
Vereadores 

Caras membros da Assembleia 
Municipal 

Sr (s) Presidentes de Junta 

Minhas senhoras e meus senhores 

0 or~mento que nose apresentado para o anode 2017 anuncia uma dotacao 
global no valor de 40 milhaes de euros. Verifica-se urn aumento de 12 rrujhoas de 
euros em comparacAo com o ano anterior. A que se devera este aumento 
extraordtnario? Parece-nos evidente que este acrescimo esta relacionado com urn 
ana de eleic;Oes. o que nos permite concluir que se trata de um or<;amento 
eJeitoralista e com urn objetivo bern preciso - utilizar o or~ como 
instrumento eleitoral, preparando desde ja as autarquicas de 2017. 

Mas atentemos mafs em pormenor ao or~ento agora em analise! Do lado das 
receitas, e tendo como referenda o ana de 2016, pode-se aferir que a tese 
apresentada peto Sr. Presidente de Camara relativamente a reduyao das 
transferltncias efetuadas pela Administrayao Central perde credibilidade. Os 
documentos previsionais sao esdarecedores. 0 Impasto Municipal sabre lm6veis 
- IMI - apresenta um peso significative no total das receitas correntes o que 
representa urn enorme esforyo fmaneeiro para os IImianos_ Tal s~o seria 
evitada se o executivo camarario reduzisse as taxas do IMI para os valores 
minimos legais, libertando por esta via tlquidez para as famitias_ Neste contexto, 
interessa concretizar que o M51 defende uma politica tributaria municipal com 
taxas diferendadoras para cada freguesia ou zonais deJimitadas por- freguesias, 
particularmente, as de montanha ou mais distantes da sede do concelho e 
sujeitas a acessibilidades reduzidas d& modo a reduzir os custos de contexto e 
permitir uma coesio territorial mais equiJibrada. 

Ao analisar o documento verificamos que, grande parte dos objetivos a 
concretizar no ano de 2017 estao dependentes do fmanciamento proveniente dos 
fundos comunitanos. 0 murucipio tern oryado o valor superior a 14 milh6es de 
euros em fundos comunitarios_ Muitos dos objetivos definidos para o ano de 2017 
sAo promessas que existem ha alguns anos e que estavam dependentes dos 
mesmos. Constata-se assim que, embora disponha o Municfpio de uma almofada 

I~ 



financeira, a Camara s6 avant;ara com investimentos se far garantido o 
financiamento comunitario (ver pag. 27}, ficando--se assim sem perceber qual a 
prioridade que o executive atribui a estes projetos. 

Um outro aspeto que 0 M51 reteva da analise deste or~ento, e que fica, mais 
uma vez, bem clara a poHtica centralista deste executive do CDS, concentrando a 
grande maioria dos rerursos financeiros em investimentos a implementar na Vila 
de Ponte de lima e no seu perfmetro urbana. A titulo de exemplo, este executivo 
pretende instalar a rede de fibra 6ptica apenas na area urbana de Ponte de Lima. 
Sendo certo que a fibra 6ptica traduz ganhos de rapidez na comunicacao e de 
transmissao de rntorma~o digital e nosso entendimento que, em nome de uma 
igualdade de tratamento e de oportunidades de desenvolvimento, deveria o 
executive camarano proceder ao alargamento da rede de fibra 6ptica a todo o 
concelho de Ponte de Lima. De facto, a implementa«;Bo da fibra 6ptica e urn fator 
crftico de sucesso permitindo aos munfcfpes poupanc;as retacionadas com os 
custos de utilizac;Ao e ~s empresas obter ganhos de rapidez na comunica~o e 
transmis~o de infonnacao com os seus stakeholders permitindo obter beneffdos 
econ6micos. 

Continuando uma analise porrnP.norizada a este or~mento, podemos qualificar 
este o~mento como mais um exercfcio em defesa do Alcatrao e do Beta<>. A 
Oivisao de Servi<;os Urbanos apresenta uma despesa no valor aproximado de 20 
milhOes de euros, 0 que significa que 50% da despesa total e absorvida por esta 
divisiio. 

Se procedermos a uma analise comparative com o ano anterior, a Divisao de 
Servi«;os Urbanos aumentou a sua despesa em 12 milhoes de euros distribufdos 
peJas rubricas viadutos, arruamentos, drenagens de aguas residuais e edificios. 
Em sentido contrario, assistimos ~ diminuicao do peso das despesas com a 
educac;Ao e cultura na despesa total, ou seja, nao ha aumento do investimento na 
educa<;ao de modo a implementar medidas que permitam aliviar o on;amento das 
familias limianas. Como pode o municipio de Ponte de Lima apresentar -se como 
referoocia em ~~~~de ~ca~ quando concelhos com Braga, Barcelos, 
Famalrcao, S~( e"' outros oferecem manuars escolares gratuitos e 
transporte escolar gratuita a toda a popul~o escolar? Realce-se ainda sabre 
este facto que, desde que este executivo iniciou fun¢es em 2009, e este o ano 
em que as despesas relacionadas com obras superaram de Ionge as despesas 
com a educa~o e cultura. Verificamas assim que este executivo assenta a sua 
atuaoao no modelo retr6grado do alcatrao e betao; recusando investir nas 
pessoas e na melhoria da quaJidade efetiva de condi~s de vida dos Jimianos. 

Verificamos ainda, no or~to agora em analise, um aumento residual da 
verba or~ para o saneamento em compara~o como anode 2016. Mesmo 
assim, fica muito abaixo dos valores or~os no Plano Plurianual de 
lnvestimentos (2016). lnteressa deixar bem claro que o investimento no 
saneamento sera, sempre, uma preocupayAQ e urna referenda para o Grupo de 



CidadAo do Movimento 51. Oeste modo, nAo compreendemos as dedara~s do 
executive quando afirma, num primeiro momenta, que "o alargamento da rede de 
saneamento ira contribuir para proteger o ambiente dos efeitos nefastos das 
descargas das aguas residuals urbanas e das aguas residuals de determinados 
setores industriais" (2009) e, posteriormente, afirma que e praticamente 
impossfvel ~~'lizar o aJargamento da rede de saneamento, justificando esta 
posi~ corrf dispersao de ocupa~o e por nao haver utentes interessados em 
escala suficiente. Somos obrigados a concluir que M uma clara ausencia de 
planeamento, de uma estrategia municipal para a implemer:tta~o-~da rede de . o OJ J---:c;_/--1--~ <t, M .If.: 
saneamento. Verifica-se uma ex~o de obra sem um p!anQ ~ o da 
~ aii, o que gera lentidao na aiayao da rede de esgotos, o aumentando a 
despesa, inconvenientes para os munfcipes e consequente desvalorizac;ao do 
ambiente e da sat.Jde p(Jblica. 

Quanta as transfer€mcias para as freguesias, a nossa proposta e a de 
transferencia efetiva de autonomia financeira assente em criterios de 
proporcionalidade devidamente calendarizados ao Iongo do mandata. ,Nao 
podemos pactuar com a diminuic;Bo do peso das verbas a transferir para a juntas 
de freguesia em retac;ao ao varor da despesa total, assim como, com a diminui~o 
do peso das verbas a transferir para as associa~s. coletividades e institui9{>es 
de solidariedade social. Defendemos uma politica concelhia onde as freguesias 
possam adquirir uma maior indepen~ncia econ6mica e financeira que lhes 
permrta, numa 16gica de proximidade, realizar investimentos que proporcionem 
uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos seus cidadAos. 

No que se refere a tematica do tecido empresariat, o municipio pretende adquirir 
novos terrenos, justificando esta decisAo com a hipotetica instalac;Bo de potenciais 
empresas no concelho. Todos sabemos da "Negociata'" relacionada com os 
terrenos na freguesia de Cafvelo. 0 pretexto desta "Negociatan e a instafac;ao de 
novas empresas. Ora, sendo certo que existem areas empresariais sem 
implements~ expressiva, importa questionar o executive quando afmna que os 
p6Jos industriais existentes nAo permitem uma sol~ ao nfvel da locaJ~ e 
acessos (pag. 5). E o dito por nao dito. Ha pouco tempo pregoavam que as zonas 
industriais reuniam todas as condi¢es exigidas. Agora nao. Sera o prop6sito da 
"negociatan que veio alterar o discurso? 
Podemos depreender das suas afirma<;Oes que OS p61os nao dispeem de 
infraestruturas necessarias para a dinamizac;8o e para 0 desenvolvimento 
empresarial, nomeadamente, rede de abastecimento de agua, saneamento, 
estacionamento, energia de media tens§o, rede de telecomunica¢es, 
particularmente a fibra 6ptica, depuradora, etc. 
Como se pode captar investidores se nas areas industriais, nomeadamente, a da 
Queijada nao existem as infraestruturas referidas? Como se justifica que 
detenninadas empresas escolham a localizayao fora das areas industriais? 0 que 
levara a potemica empresa que se instalou na freguesia de Arcozelo, a pretender 
faze-to nesta freguesia, mesmo contra vontade da popula~? Porque nao tera 
optado por se instalar num parque industrial? 
Como justifies a propaganda dos beneficios fiscais as empresas que se queiram 
insta~ar em Ponte de Uma quando as mesmas escolhem para a sua insta~o 



outros municlpios e que os concelhos mais industrializados cobram derrama e 
IMT? Este executive camarario nao reLine capacidade para apresentar medidas 
geradoras de diferenciacao em relayao a outros municipios. As empresas 
procuram outras medidas, nAo fiscais as quais ja foram enumerados pelo M51 na 
reuniAo de Dezembro de 2013 e, post~~p1~e...? secundadas por u~ jQvem da 1 
freguesia da Gemieira.~~uo.\'leo ().. tu.a.. &-{<-v>?!J~ D. ll~ lloS~i?·t- ~¢'-V~ cteJi-wYPw.WWl--

Toda esta incongrulmcia e falta de planeamento, leva o Movimento 51 a afirmar 
que este executive nao dispOe de competAncias e aiatividade que sejam capazes 
de promover a capt~ao de investimento extemo e intemo e consequentemente 
gerar emprego. 

Sabemos que a maquina propagandista deste executive vira acusar o Movimento 
51 de propor medidas que a ser implementadas poriam em causa a 
sustentabilidade frnanceira do municipio. Ora que fique bern craro que o 
Movimento 51 defende uma polrtica de racfonafiza~o de cv~o~ ELm,~~ -~)1., J.)/ 
analise mjnuciOSB dO CUStO/beneffctO dOS tOVestimentOS, O 0 fftn "'do recUr~OL 8 
ajustes diretos, o fim de concursos para empreitadas de natureza dubi~ a 
negocia~o ao nivel do fomecimento de servic;os extemos, nomeadamente 
descontos financeiros e econ6micos e o fim de verbas inscrftas no or~mento, de 
situac;Oes ambfguas na ordem dos milhoos de euros inscritos em nibricas 
designadas par OUTROS, assim como, a imprement~o de procedimentos de 
auditoria e controlo intemo de modo a avaliar e aperfeiyoar a gestao do risco . 

• Pretende-se alterar o modele de govemayao 1 cuja tonica assenta na 
Administr~ dos recursos1 para outro fJlod~fo com prossupostos assente na 
Gestao efic.iente dos recursos_ Assim, poderemos por em pratica as medidas que 
propomos para beneficia dos cidadaos limianos, gastando menos ao erario 
ptlblico que a atual polftica do executivo camarano. 

0 M51 preconiza um municipio pioneiro, inovador, criativo, capaz de antecipar as 
necessidades dos cidadaos e das empresas e superar as suas expectativas. Nao 
podemos continuar a fazer hoje aquilo que outros municfpios ja reaJizaram ha 10 
anos. Urge mudar de protagonistas, de politicas, acabar com este estado 
deploravel de fazer politica. 

0 Movimento 51 considera ainda que o atual mode to de gestao prescrito por este 
executive nao merece aprovacao e nao vai ao encontro dos reais anseios da 
populacao Jimiana. NAo promove a participat;ao dos cidadaos nas discussaes e 
decisoas de ambito municipal, nao procura a coesao do seu tenit6rio e nao 
possibiNta a existtlncia de uma verdadeira autonomia para as juntas de freguesia. 
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Assemblela Municipal de Ponte de lima 

Sessao Ordinaria de 17 de Dezembro de 2016 

3. Perfodo da Ordem do dia 

B) Discussao e vota~ao do "Plano de Actividades e Or~amento 2011" 

Exmll. Sr. Presidente da Assembleia Municipa l, Sr. Presidente da Camara Municipal, Srs. 

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

Em materia de apresenta~ao das op~oes do plano e or~amento municipal"dada a importancia e 

responsabilidade destes documentos, a CDU - Coliga~ao Democn1tica Unitaria - PCP/PEV 

preconiza que o debate e a aprecia~ao das grandes op~oes do plano e or~amento municipal 

deveriam no futuro serem contempladas pela rea l iza~ao anual de uma assembleia 

extraordinaria permitindo a cada Grupo Polftico um debate profunda que os documentos 

previsionais de gesHio e da actividade municipal merecem e exigem. 

Entendemos que o debate sabre as Op~oes do Plano e Or~amento, necessita do espa~o de 

tempo para que sejam dados esclarecimentos e explica~oes que permitam a adequada 

ava lia~ao dos fundamentos da sua e labora~ao e abram caminhos na contribui~ao de todos 

para que o documento mais importante da gestao autarquica municipal seja participative, 

justa e coerente com as necessidades prementes do desenvolvimento economico e social do 

Concelho. 

Em vinte de fevereiro do anode do is mil ~ nove nesta sede municipal aquando da discussao da 

"Eiabora~ao de um Plano Estrategico Economico e Social do Conce lho", expressavamos: "A 

CDU sempre, mas sempre, defendeu que o desenvolvimento do Concelho de Ponte de Lima noo 

poderia ser dissociado do desenvolvimento da sua Regiao." 

Analisamos entao e apresentamus solu~oe:. t.: t-'i.stas ern varios ca.npos da econornia a da vit.lo 

social do Concelho que eram e continuam a ser a grande preocupa~ao de todos; desde a 

Agricultura, a Indust ria (transformadora e extrativa), o Comercio, a Saude, o Tr§nsito, o 

Ambiente, a gestao publica da agua; e tambem desde a polftica de investimentos passando 

pela polftica do emprego, direitos dos Jovens e dos Pensionistas. 

Enfim; fizemos uma analise aprofundada em campos e vertentes da situa~ao econ6mica e 
social, dando assim o nosso contribute para procurar que fosse dilufdo a curta, medio e Iongo 

pra2o o baixo nfvel de vida das popula~oes do Concelho e da Regiao em que estamos inseridos. 

Passado todo este tempo, debaixo do poder a~:~tarquico monocolor que tem governado Ponte 

de Lima, persistem ainda as enormes dificuldades de condi~oes de vida dos Limianos, 

provocadas pela falta de planeamento sustentado do desenvolvimento harmonioso do nosso 

Concelho nas vertentes econ6micas e social. 



A CDU sempre se tem preocupado em apresentar contributes para a melhoria das condi~oes 

de vida no concelho, tendo como prindpios e fundamentos os necessaries e imprescindiveis 

anseios da popu la~ao limiana. 

Cons ideramos que os documentos mais importantes da gestao autarquica necessitam das 

contribui~oes dos vereadores municipals, dos presidentes de junta de freguesia e das demais 

fon;:as politicas para a sua elabora~ao e devem merecer a aten~ao necessaria a serem 

consideradas. 

A CDU continua a afirmar que este Concelho clama por urn Plano de Actividades e urn 

Or~amento coerentes e audaciosos na promo~ao de investimentos verdadeiramente 

estruturantes, de defesa e conserva~ao do ambiente, de melhor e mais servi~os municipais de 

higiene e limpeza, de projectos reais de desenvolvimento economico e social que vao ao cabal 

encontro das necessidades prementes de Ponte de Lima, uma Vila a proteger e a reabilitar. 

A Vila de Ponte de Lima nao necessita de um plano e or(;amento municipal de marketing 

propagandfstico, excessivamente a licer~ado na dependencia da incerteza de obten~ao de 

fundos do Programa Portugal vinte, vinte (que deixa a sensa~ao de ser a varinha magica do 

municipio). E um plano e or~amento sustentado em desfgnios de ano eleitoral, quando e do 

conhecimento de todos que o quadro comunitario do Programa Portugal vinte, vinte foi alva 

de urn acordo ou melhor dito de urn pacta sofrido entre os munidpios que com poem a CIM do 

Alto Minho. E sabe-se que o corte de verbas para os municipios val multo para aiE~m do corte 

de 40% das verbas contratualizadas na Regiao do Norte no anterior quadro comunitario, o 

Quadro de Referenda Estrategico Nacional (QREN). 

0 Eleito da CDU 

~v.'~" .laa,..;~Q ~ucc~ca~ 
Sand fa Mdl garida Ft:rnandas 



PONn DE. LI.\tA 
Um partido iilo seu lado 

DECLARA(:AO DE VOTO 

Os membros desta Assembleia Municipal, eleitos pelo do PPD/PSD de Ponte de 

Lima votam contra o Or~amento e Op~6es do Plano 2017, fundamentando as razoes da 

sua decis~o nos argumentos que passam a referir: 

0 Oq;:amento de 2016 apresentou como dota~oes iniciais um total geral de 28 

milhoes de euros. Para o anode 2017, os valores sobem para 40 milhoes de euros, ou 

seja uma sub ida de 12 mil hoes de euros. Este aumento elevado dos valores on;:amentais 

previstos nao significa que havera uma melhoria da qualidade de vida dos limianos, 

tendo em considera~ao que as medidas destinadas a favorecer o crescimento 

econ6mico voltam a ser novamente adiadas. 

0 Or~amento e Op~oes do Plano 2017 refletem uma polftica global de 

investimento focalizada na realiza~ao de obras nao prioritarias, direcionadas para 

solu~oes simples e de cartilha, que pouco contribuem para o desenvolvimento 

sustentavel e crescimento econ6mico do nosso concelho. 

E com grande preocupa~ao que assistlmos a ausencia repetida de medidas 

concretas de combate ao desemprego capazes de reduzir a taxa de desemprego e a 

consequente emigra~ao de muitos jovens limianos. Quando olhamos a nossa volta 

vemos concelhos vizinhos com dinamicas empresariais e industrials cada vez mais 

acentuadas e de sucesso. 

Ponte de Lima dista da capital de distrito, Viana do Castelo, 24 km; de Braga, 31 

km; do Porto, cerca de 73 km, e, da fronteira com Espanha, cerca de 40 km, beneficiando 

de uma rede estrategica de comunica~oes viarias equiparada a existente em pafses 

muito desenvolvidos, nomeadamente a A3 - Autoestrada Porto/Braga/Valen~a, com 

liga~ao a Espanha (Vigo), a A28 - VIana do Castelo/Porto, a A27 - Ponte de Lima/Viana 
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do Castelo eo IC28 - Ponte de Lima/ Arcos/Barca, a qual se deve somar a proximldade (Jt)1 

das infraestruturas portuarlas de Viana do Castelo, LeixBes e Vigo, bem como dos ,J , 
aeroportos internacionais de Porto e Vigo. Y" 

Este posicionamento de exceiOncia, no contexto do noroeste peninsular, confere ~l 
a Ponte de Lima uma centralidade geografica invejavel, que os concelhos vizinhos nao ~I 

possuem, mas que, infelizmente, n~o tem sido devidamente aproveitada e 

potencializada, como demonstra o reduzido numero de empresas instaladas nas zonas 

industrials concelhias. 

No que diz respeito as pollticas de apoio social nao conseguimos descobrir neste 

Or~amento e Op~;oes do Plano uma ideia nova e a melhoria do esfor~;o de solidariedade 

que o municipio deve ter com as pessoas mais desfavorecidas e com as institui~5es que 

prestam servi~os nessa area. Relembro algumas das medidas que apresentamos ao 

executive e que poderiam contribuir para atenuar as dificuldades sentidas por muitos 

munfcipes, como por exemplo o Programa Concelhio de Promo~ao de Saude Oral; a 

comparticipa~ao de medicamentos a pensionistas idosos; a abertura de cantinas 

durante as ferias escolares; o cart~o municipal do idoso; o alargamento do numero de 

bolsas de estudo; o refor~o de verbas do programa Casa Amiga e as associa~;oes, casas 

do povo, centres paroquiais e outras coletividades que se dedicam a ajudar os cidadaos 

com dificuldades. 

No que diz respeito a proposta de beneffcios fiscais para o ano de 2017, como 

vem sen do habitual, ficou aquem do expetavel. 0 saldo financeiro do Municfpio permite, 

sem qualquer risco, reduzir para valores mfnimos as taxas e impostos, bem como repor 

as tarifas e pre~;os de agua e saneamento para valores iguais aos praticados antes do 

aumento ocorrido em 2016, contribuindo para aliviar os encargos suportados pelos 

munfcipes, num memento particularmente diffcil para todos. 

0 documento apresentado, apesar de prever obras em algumas arterias do 

centro hist6rico, nao consta qualquer medida ou programa de reabilita~ao urbana 

concelhia integrada, que estimule os proprietaries de im6veis degradados a recuperar 

os edificios destinados a habita~;ao, comercio e servi~os, aproveitando a vantagem dos 

fundos comunitarios previstos para o efeito. 



Os meios financeiros destinados as Juntas de Freguesia, no ambito da delega~ao 

de competencias, sao exatamente os mesmos do ana de 2016, o que revela falta de 

confian~a na capacidade das freguesias em gerir as seus recursos. 

Como conclusao final real~amos que o Or~amento e Op~oes do Plano 2017 sao 

a co pia fiel das polrticas seguidas nos ultimos a nos, situa~5o que continuara a consolidar 

a posi~~o do nosso concelho, em term as de poder de compra per capita e de qualidade 

de vida, como sendo urn dos mais pobres do distrito e de Portugal, entre as 308 

concelhos. 

Ponte de Lima, 17 de dezembro de 2016 


