ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

ATA N.º 3
MANDATO 2013/2017
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte
e uma horas, no Salão nobre da Câmara Municipal de Valongo, realizou-se
uma sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Valongo, com a seguinte
Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------1. Intervenção do público; -------------------------------------------------------------------2. Período antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia 20/11/2013. -----------------2. DISCUTIR E VOTAR PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE:
2.1 Lançamento da derrama sobre o lucro tributável a cobrar no ano 2014; --2.2 Atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos
dirigentes de direção intermédia de 2º grau – Ano 2014; ---------------------------2.3 Proposta de designação do Fiscal único para a Vallis Habita, E.M.. --------3. Apreciar a informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da
atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. ----------Estavam presentes trinta e um elementos, cujos nomes constam da lista de
presenças com as respetivas rubricas. Presentes, também, o Senhor
Presidente José Manuel Pereira Ribeiro, o Senhor Vice-Presidente José
Augusto Sobral Pires e os/as Senhores/as Vereadores/as Luísa Maria
Correia de Oliveira, Orlando Gaspar Rodrigues, Manuel Marques Nogueira
dos Santos, Hélio Fernando da Silva Rebelo e Adriano Soares Ribeiro. -------Verificaram-se as substituições ao abrigo do art.º 78º da lei 169/99, de 18 de
Setembro, alterada e republicada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do
Membro da Assembleia Municipal Fernando Silva Teixeira, Henrique Jorge
Campos Cunha e Rosa Maria Sousa Martins Rocha tendo sido substituídos,
respetivamente, por Susana Leal de Barros, Luís Filipe da Silva Portas de
Ibérico Nogueira e Rui Alexandre Sévola Abreu. --------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro deu
início à reunião. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Primeiro Secretário Joaquim Jerónimo Pereira procedeu à
chamada dos Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro deu a
palavra aos/às Munícipes que pretendessem intervir. -------------------------------O Munícipe José Tiago Conceição Ferreira informou que residia na zona
do Lombelho, em Alfena, bem como se encontrava em representação dos
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moradores da referida zona para expor uma situação que se arrasta desde
agosto, que tem a ver com a alteração das linhas de alta voltagem, nos
postes de alta tensão que abrangem aquela zona. -----------------------------------Desde 2000 que a voltagem daquelas linhas era de 200 KW, sendo
recentemente alterada para o dobro - 400 KW - sem aviso prévio aos
moradores. --------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto contactaram a EDP e a REN, tendo a EDP informado que
tinha sido feito um estudo que concluía não existir problemas para a saúde
dos moradores; quanto à REN ainda não obtiveram qualquer resposta. -------Assim, solicitava à Câmara Municipal e às forças políticas que se
deslocassem ao local para avaliar a situação, porque está em causa a
segurança dos moradores. ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro disse que
tomou nota da exposição do Munícipe, informando que ia contactar os
serviços da Câmara competentes, bem como falar com o Presidente de Junta
de Alfena no sentido de ser feita uma avaliação da situação. ---------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro deu
início ao Período Antes da Ordem do Dia dando a palavra aos Senhores
Membros da Assembleia Municipal que pretendessem intervir.-------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE Nuno António Dias
Monteiro fez a leitura de duas Moções relativas a Luta dos Professores
contra a Prova e Repúdio pela Retenção de Verbas dos Municípios
inscrita no Orçamento de Estado para 2014, que se anexam à presente
ata, como Doc.1 e Doc.2, respetivamente.---------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Torres
Gonçalves disse que em nome da bancada do Grupo Municipal do
PSD/PPM se congratulava pelo facto do Regimento desta Assembleia estar
em discussão. Informou que vão apresentar uma proposta e espera que se
consiga ter uma discussão positiva, de forma a conseguir um melhor
documento. ----------------------------------------------------------------------------------De seguida, desejou um bom mandato aos novos órgãos dos Bombeiros
Voluntários de Ermesinde, recentemente eleitos. -------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDU César Augusto de
Oliveira Ferreira fez a leitura de uma Moção relativa à Fusão das
Repartições de Finanças no Concelho de Valongo, que se anexa à
presente ata, como Doc.3. Entregou à Mesa um Voto de Pesar relativo ao
Falecimento de Nelson Mandela, que se anexa à presente ata, como
Doc.4. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS Armando Gabriel Teixeira
Baltazar fez a leitura de um Requerimento que se anexa à presente ata,
como Doc.5. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDU Adelino Joaquim
Machado Soares começou por questionar se já havia alguma resposta
relativamente à questão do Andante entre a estação de Ermesinde e o
apeadeiro da Travagem, problema colocado em reunião de Câmara. ----------Disse de seguida que, há vários anos, foi desenvolvida uma destruição das
linhas de água existentes em Ermesinde, com o objetivo de construção
habitacional, com efeitos negativos e prejudicando a população. ----------------A ribeira da Gandra, principalmente no troço da Rua da Gandra com a
bifurcação da Rua de Luanda, os problemas existentes são muitos, assim
como o mau estado do piso das ruas da Gandra e Portocarreiro. ----------------Disse de seguida que, na pré-campanha eleitoral, foram colocados dois
painéis com a inscrição: “Valongo perto de si – Requalificação da ribeira da
Gandra – 2.ª fase – data de início: outubro de 2013 – prazo de execução: 60
dias”, mas, até à presente data, não foi iniciada qualquer obra, embora seja
importante a sua realização. Assim, gostaria de saber qual a situação actual.
Sobre o mesmo assunto entregou um documento à Mesa que se anexa à
presente ata como Doc.6. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro começou
por dizer que sobre a questão do encerramento de uma das Repartições de
Finanças do concelho está a aguardar o agendamento de uma reunião – já
solicitada por mais que uma vez, com a respetiva Secretaria de Estado,
embora tenha a informação, por parte do Chefe de Gabinete do Secretário de
Estado, de que ainda não havia sido tomada qualquer decisão. ------------------Quanto à questão do Andante informou que reuniu com o Presidente da
Autoridade Metropolitana de Transportes, com quem teve a oportunidade de
abordar o assunto, embora o problema tenha a ver com a forma de
distribuição do pagamento da utilização dos serviços entre a CP e os STCP. Disse de seguida que relativamente questão da ribeira da Gandra, a
concessão das águas e saneamento não prevê as águas pluviais, mas
considera ser uma intervenção urgente, pois é um problema grave que causa
transtorno e prejuízos às pessoas e aos comerciantes. ----------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS Catarina Maria Moreira
das Neves Lobo fez a leitura da Moção, relativa à fusão das repartições de
finanças no concelho de Valongo, que se anexa á presente ata como Doc.7.A Senhora Membro do Grupo Municipal do CDU Sónia Alexandra
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Ferreira da Silva e Sousa fez a leitura de uma Recomendação, Habitação
Social que se anexa à presente ata como Doc.8. ------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS Celestino Marques Neves
fez a leitura de uma Intervenção que se anexa à presente ata como Doc.9. –
O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Filipe Alves
Felgueiras disse que, relativamente à questão colocada pelo Grupo
Municipal do Partido Socialista sobre o Membro Daniel Gonçalves, tal
situação já foi alvo de um comunicado. --------------------------------------------------Quanto à organização do Grupo Municipal do PSD/PPM, diz respeito
exclusivamente à coligação, não estando posta à discussão e/ou votação.---O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à consideração da Assembleia a fusão das duas Moções relativas à
Fusão das Repartições de Finanças de Valongo, anexas à presente ata como
Doc.3 e Doc.7, sendo aceite por unanimidade. Colocou de seguida, à
discussão, a nova Moção sobre o assunto, anexa à presente, como Doc.10. O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Ermesinde Luís Miguel
Mendes Ramalho começou por dizer que relativamente ao encerramento de
uma das repartições de finanças do concelho e, tanto quanto lhe foi possível
apurar, ainda não há uma decisão tomada. --------------------------------------------Informou, de seguida, que a Assembleia de Freguesia de Ermesinde aprovou
uma Moção em que se manifesta contra o encerramento de qualquer das
repartições de finanças do concelho. -----------------------------------------------------Disse de seguida que atualmente a repartição de finanças de Ermesinde
conta com 29 funcionários e a de Valongo com 22; esclareceu que a de
Valongo serve a população de Campo, Sobrado e Valongo, e a de Ermesinde
serve a população de Alfena e Ermesinde e que, a população de Águas
Santas e São Pedro Fins, com o encerramento da repartição de finanças de
Águas Santas, tendencialmente, utiliza a repartição de Ermesinde. ------------Informou, ainda, que receberam uma resposta, por parte do Gabinete do
Primeiro Ministro, de que o assunto tramitou para o Ministério das Finanças. O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à votação a Moção anexa à presente ata como Doc.10, sendo
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------De seguida colocou à discussão o ponto 1. Discussão e aprovação da ata da
reunião do dia 20/11/2013. ------------------------------------------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do CDU Sónia Alexandra
Ferreira da Silva e Sousa solicitou as seguintes alterações à ata: -------------Na página 13 onde diz: “ouviu algumas coisas que a incomodaram, que por
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não ter licenciatura não escreve bem português” – “considera que por ter
licenciatura escreve bem português”, o texto correto seria: “que não é por ter
licenciatura que se escreve bem português ou não”. --------------------------------Referiu, ainda, que acha excessiva a transcrição na integra de tudo o que é
dito nas reuniões. Na sua opinião as atas deveriam ser um resumo e deveria
ser escrito em ata não exatamente as palavras proferidas, mas sim o seu
significado. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Torres
Gonçalves disse que na votação do ponto 3.3 deverá ser incluído que os
Membros, Rosa Maria Rocha e ele próprio, aquando da votação do ponto se
ausentaram da sala. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde Luis Miguel
Mendes Ramalho informou que tinha falado com o Primeiro Secretário da
Mesa no sentido de, futuramente, se evitar o discurso direto nas atas, bem
como a transcrição das frases que são ditas na Assembleia. ---------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS Catarina Maria Moreira
das Neves Lobo disse que considera que transcrição integral do que é dito
na Assembleia se torna excessivo, solicitando a alteração, na página 19, da
palavra “fundamentação” por “verdade”. -------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo
da Costa Sousa sugeriu que quando os Membros recebessem as atas e
pretendessem propor alterações às mesmas o fizessem antecipadamente de
forma a serem corrigidas e não se estar a perder tempo nas reuniões. --------O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE Nuno António Dias
Monteiro disse que na sua opinião as atas devem transcrever o que se
passou nas reuniões. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS Nuno Miguel Borges
Pinheiro Cardoso disse que, de facto, muitas situações ocorridas nas
Assembleias não enriquecem as atas, mas a sua tradução em ata é também
uma forma de responsabilizar os intervenientes por aquilo que dizem. ---------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde Luis Miguel
Mendes Ramalho disse que as atas deveriam ser no discurso indireto e um
resumo do que foi dito e, quando algum Membro entenda que a sua
intervenção deve constar na integra deverá entregá-la para que a mesma
fique anexa à ata. ------------------------------------------------------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS Cátia Sofia Andrade
Gonçalves Lima disse que uma ata deverá transcrever toda a realidade de
uma forma clara e precisa, e seja compreensível pela pessoa que está a ler.
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A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS Catarina Maria Moreira
das Neves Lobo disse que numa ata deve constar, na íntegra, o que se
passou, mas sempre escrita no discurso indireto. ------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Torres
Gonçalves disse que o artigo 11º do Regimento, n.º 1, diz que de que, de
cada reunião ou sessão é elaborada a ata que contem um resumo do que de
essencial nela se tiver passado.------------------------------------------------------------Disse de seguida que concorda que deve ser em discurso indireto, bem como
é de opinião que é impraticável a questão do resumo.-------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à votação o ponto 1. Discussão e aprovação da ata da reunião do dia
20/11/2013, com as correções solicitadas, sendo aprovada por maioria com
4 abstenções em virtude dos Membros não terem estado presentes na
referida reunião. --------------------------------------------------------------------------------De seguida colocou à discussão o ponto 2.1 Lançamento da derrama sobre o
lucro tributável a cobrar no ano 2014, não se tendo verificado intervenções;
relativamente a este assunto foi colocado à votação e aprovado por
maioria, verificando-se a seguinte votação: --------------------------------------------Votos a Favor: 28 votos a favor, sendo: 14 votos do Grupo Municipal do PS,
11 votos do grupo Municipal do PSD/PPM, 1 voto do Grupo Municipal do BE,
1 voto do Grupo Municipal do CDS/PP e 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares. ---------------------------------------------Abstenções: 3 abstenções do Grupo Municipal da CDU. --------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDU Adelino Joaquim
Machado Soares fez a leitura da Declaração de Voto que se anexa á
presente ata como Doc.11. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à discussão o ponto 2.2 Atribuição de despesas de representação
aos titulares de cargos dirigentes de direção intermédia de 2º grau – Ano
2014, não se tendo verificado intervenções relativamente a este assunto foi
colocado à votação e aprovado por unanimidade. ---------------------------------De seguida colocou à discussão o ponto 2.3 Proposta de designação do
Fiscal único para a Vallis Habita, E.M., não se tendo verificado intervenções
relativamente a este foi colocado à votação e aprovado por maioria,
verificando-se a seguinte votação: --------------------------------------------------------Votos a Favor: 27 votos a favor, sendo: 14 votos do Grupo Municipal do PS,
11 votos do grupo Municipal do PSD/PPM, 1 voto do Grupo Municipal do
CDS/PP e 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo
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Pinto Soares. ------------------------------------------------------------------------------------Abstenções: 4 abstenções, sendo: 3 abstenções do Grupo Municipal da
CDU e 1 abstenção do Grupo Municipal do BE. ---------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDU César Augusto de
Oliveira Ferreira fez a leitura da Declaração de Voto que se anexa á
presente ata como Doc.11. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à apreciação o ponto 3. Apreciar a informação escrita do Senhor
Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, bem como da
situação financeira do mesmo; -------------------------------------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do CDU Sónia Alexandra
Ferreira da Silva e Sousa disse que o documento em apreciação é um dos
mais importantes que a Assembleia Municipal discute, pois nele constam
todas as atividades realizadas pela Câmara. -------------------------------------------Disse de seguida que a Vallis Habita tem 215 mil euros a prazo e que, para
além de todos os outros valores, dá 833 mil euros de lucro. Assim, a Vallis
Habita deveria solucionar os problemas elétricos das habitações, bem como
resolver os problemas de infiltrações de água.-----------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro informou
que o relatório apresentado é elaborado pelos serviços. A informação é
solicitada aos Chefes de Divisão e, posteriormente é transmitida à
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------Relativamente à Vallis Habita, confirmou que de facto a empresa municipal
tem esse valor como disponibilidade. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à discussão o período Depois da Ordem do Dia, colocando à votação
a admissão da Moção anexa à presente ata como Doc.1 – luta dos
professores contra a prova - sendo admitida por unanimidade, colocando de
seguida à discussão. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Filipe Alves
Felgueiras disse que relativamente à Moção em discussão, o Grupo
Municipal do PSD/PPM entende ser assunto que se encontra fora do âmbito
da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------Disse de seguida que existem alguns pontos lhe suscitam algumas reservas
nomeadamente, ao dizer-se que é profundamente injusto, pelo facto de
serem obrigados a fazer uma prova. Referiu que, normalmente, as pessoas
nas suas profissões são avaliadas, não considera que uma prova desvalorize
a profissão. --------------------------------------------------------------------------------------
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Depois, ao mencionar-se que o Governo PSD/CDS quer privatizar a escola
pública, como se fosse algo de muito mau. Disse que existem boas escolas
privadas e gostava de ver algumas escolas públicas com o mesmo
desempenho. Terminou dizendo que o Grupo Municipal do PSD/PPM se irá
abster relativamente à Moção. -------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE Nuno António Dias
Monteiro disse que os professores já são avaliados na faculdade em quase
todas as áreas, para poderem dar aulas. ------------------------------------------------Considera estranho, estando os professores a trabalhar, supostamente em
condições para desempenhar as funções e exercerem a sua profissão, terem
de fazer uma prova. -----------------------------------------------------------------------Disse de seguida que em relação à privatização, é bom que haja escolas
privadas e haja opção; o que o BE não concorda é que seja o Estado a
favorecer, e a passar escolas públicas para privado. --------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Filipe Alves
Felgueiras disse que concorda que são avaliados na Universidade; ele
também foi avaliado mas reconhece que, em certos momentos têm que
existir algumas atualizações. ---------------------------------------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do CDU Sónia Alexandra
Ferreira da Silva e Sousa começou por dizer que o Grupo Municipal da CDU
vai votar favoravelmente a Moção, pois não está em causa o público ou o
privado. -----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à prova e, como professora, afirma ter a sorte de ter dez anos
de carreira e ser efetiva, e por isso não foi sujeita à prova. ------------------------Considera que ser professor é mais do que responder a perguntas; existem
bons e maus professores, mas não será por aí que se avalia. --------------------Referiu ainda que tendo a sua escola sido uma onde se realizou a prova,
nunca tinha visto tamanha união por parte dos professores contra algo
imposto pelo Ministério. ----------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS Celestino Marques Neves
disse que na sua opinião o assunto que consta da Moção se enquadra dentro
do âmbito da Assembleia, como as questões da saúde e as questões sociais.
Disse de seguida que não foi uma prova para avaliação dos professores, mas
sim uma prova para filtrar a entrada de professores no ensino pois, a
intenção, não foi unicamente, a avaliação. --------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à votação a Moção anexa à presente ata como Doc.1, sendo
aprovada por maioria, verificando-se a seguinte votação: ---------------------------
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Votos a Favor: 19 votos a favor, sendo: 14 votos do Grupo Municipal do PS,
3 votos do Grupo Municipal da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do BE e 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares. --Abstenções: 12 abstenções, sendo: 11 abstenções do Grupo Municipal do
PSD/PPM e 1 abstenção do Grupo Municipal do CDS/PP. ------------------------De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas
Ribeiro colocou à votação a admissão da Moção anexa à presente ata como
Doc.2, sendo admitida por unanimidade, não se tendo verificado
intervenções relativamente a este assunto foi colocado à votação e aprovada
por maioria, verificando-se a seguinte votação: --------------------------------------Votos a Favor: 19 votos a favor, sendo: 14 votos do Grupo Municipal do PS,
3 votos do Grupo Municipal da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do BE e 1
voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares. --Abstenções: 12 abstenções, sendo: 11 abstenções do Grupo Municipal do
PSD/PPM e 1 abstenção do Grupo Municipal do CDS/PP. ------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Daniel Filipe Alves
Felgueiras fez a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------“Abstenção, nesta votação não porque não sejamos sensíveis à retenção de
verbas e à redução de verbas para o Município, para este e para outro,
necessariamente, mas porque efetivamente, no momento atual, digamos
assim, da economia em Portugal, e das revisões orçamentais, não vemos,
efetivamente, muitas mais opções, digamos, que se possam por em prática, e
portanto daí a nossa abstenção”.-----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à votação a admissão do Voto de Pesar, sendo admitido por
unanimidade, não se tendo verificado intervenções relativamente a este
assunto foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. ------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à votação a admissão a Recomendação anexa à presente ata como
Doc.8, sendo admitida por unanimidade, colocando de seguida à
discussão. ---------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do CDU Sónia Alexandra
Ferreira da Silva e Sousa informou que em conversa com o Grupo Municipal
do PS, decidiram que o texto terminaria em “2013/2017” e o resto do ponto
seria cortado. -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM Diomar da Silva
Ferreira dos Santos disse que quem é responsável de definir as políticas da
Câmara, ou do Concelho, é o Executivo. A Assembleia Municipal é
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responsável por fiscalizar a política, não fazendo sentido que no grupo de
trabalho estivessem Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------Disse de seguida que é uma recomendação à Câmara para que, no mais
curto espaço de tempo, apresente um novo Regulamento que a Assembleia
poderá fiscalizar. -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro informou
que uma parte do património habitacional é propriedade de Câmara Municipal
e outra parte é propriedade da Vallis Habita. -------------------------------------------Disse de seguida que está a ser elaborado um Documento de Orientações
Estratégicas da Câmara Municipal para a Vallis Habita, conforme decorre da
lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------Informou que durante anos as orientações transmitidas foram no sentido da
Vallis Habita se limitar a fazer a manutenção dos edifícios que eram de sua
propriedade, e apenas intervinham nos edifícios propriedade da Câmara,
mediante as respetivas transferências para a Vallis Habita. -----------------------Seguidamente disse que existe uma proposta de regulamento para toda a
habitação social, apresentada em 2010/2011, da autoria da Vallis Habita e do
Departamento de Ação Social da Câmara, que nunca chegou a avançar, pelo
que se pretende agora fazer um regulamento que englobe toda a habitação
social. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde Luis Miguel
Mendes Ramalho disse que é seu entendimento que o papel da Vallis Habita
deveria ir além de cobrar rendas, e que seria uma oportunidade de repensar
o papel da Vallis Habita. ---------------------------------------------------------------------Disse de seguida que existem empreendimentos que neste momento são
bombas relógio; problemas existentes que se acentuaram com a atual crise,
e que o seu acompanhamento tem que ser feito de forma eficaz junto das
populações ou, não valerá a pena tentarem remediar os danos que foram
provocados. -------------------------------------------------------------------------------------Disse, ainda, que os empreendimentos do concelho não são de grande
dimensão o que facilita o trabalho no acompanhamento dos agregados, mas
considera imperativo que a Vallis Habita assuma um papal mais ativo na
política social dos empreendimentos. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia Abílio José Vilas Boas Ribeiro
colocou à votação a Recomendação, anexa à presente ata como Doc.8,
com as alterações introduzidas, sendo aprovada por unanimidade. ----------De seguida colocou à votação a aprovação em Minuta dos pontos 2.1, 2.2 e
2.3, sendo aprovado por unanimidade, dando de seguida por encerrada a
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sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada. ---------------------O Presidente: __________________________________________________
O 1º Secretário: ________________________________________________
O 2º secretário: _________________________________________________
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