ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

ATA N.º 16
MANDATO 2013/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze, pelas
vinte e uma horas, no Centro Cultural de Campo, 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 das atas das reuniões dos dias 27.11.2014,
04.12.2014, 29.12.2014 e 23.01.2015; ---------------------------------------------------2. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto para XXII
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ----------------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 da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro, o Senhor VicePresidente José Augusto Sobral Pires, os Senhores Vereadores Luísa Maria
Correia de Oliveira, Orlando Gaspar Rodrigues, Hélio Fernando da Silva
Rebelo e Adriano Soares Ribeiro. ---------------------------------------------------------Verifica-se a substituição 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, dos
Membros da Assembleia Municipal Henrique Jorge Campos Cunha e Rosa
Maria Sousa Martins Rocha, tendo sido substituídos, respetivamente, por
Tiago Ferreira da Silva Moreira Dionísio e Rui Alexandre Sevola 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, fez
a seguinte intervenção: -----------------------------------------------------------------------“Hoje reunimos no Centro Cultural de Campo, na Freguesia de Campo
Sobrado; estamos fora do local habitual das reuniões da Assembleia porque
queremos dar continuidade a um compromisso assumido pela mesa da
Assembleia e Representantes das forças políticas do Concelho de Valongo,
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fazendo com que a Assembleia se desloque às freguesias e assim poder
estar mais próximo dos munícipes, que tenho o dever e a honra de
representar.” ------------------------------------------------------------------------------------De seguida deu a palavra ao Presidente de Junta da Freguesia de Campo
Sobrado Alfredo Sousa para umas breves palavras.---------------------------------O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado, fez a
seguinte intervenção: -------------------------------------------------------------------------“Queria deixar a esta Assembleia algumas notas de agradecimento sobretudo
pela descentralização das Assembleias Municipais pelas freguesias do
concelho de Valongo e particularmente hoje, aqui em Campo, e desejar a
todos uma Assembleia profícua. ----------------------------------------------------------Foi planeada e executada a requalificação viária do largo do Passal com a
supressão do famoso “S”; foi executada a consolidação dos taludes do
Campo de Jogos de Sobrado e continua com a instalação do relvado
sintético; a requalificação da Rua da Fervença; está totalmente requalificada
a antiga Casa do Povo hoje, Casa das Artes, num investimento de mais de
220 mil euros, sendo apoiada pelo “PRODER” no valor de 118 000 euros;
continuamos a requalificar e alargar o cemitério de Sobrado, dotando-o de
melhores condições; esperamos que a CMV, ainda este ano, inicie a ligação
da Gandra à Costa em Sobrado e a requalificação da Rua de S. João da
Azenha em Campo; esperamos ainda iniciar o centro Cívico de Campo,
espaço fundamental para uma nova centralidade. Por fim, quero solicitar de
todos vós, apoio para, junto da tutela, exigir a construção de passeios na
estrada nacional 15 e 209, fundamentais para a segurança das pessoas e
promover rapidamente a construção do novo Centro de Saúde de Campo tão
necessário para tantas pessoas, sobretudo para as que nem médico de
família têm.” -------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu
a palavra aos Munícipes que pretendessem intervir. ---------------------------------O Senhor Munícipe Moisés Duarte da Rocha, perguntou se está alguma
obra prevista para o Lugar da Azenha. --------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, informou
que no plano e orçamento, para este ano, conta uma verba para fazer uma
intervenção numa rua da Azenha. Portanto contam realizar essa obra, de
forma a resolver ali um problema beneficiando o acesso na estrada de
Couce, remover as construções clandestinas e implementar o parque. --------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu
a palavra aos Membros que pretendessem intervir. -----------------------------------
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O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Octávio José Silva
Pereira, fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------“Em primeiro lugar, e dado que estamos na minha freguesia, gostaria de
felicitar toda a Assembleia Municipal de Valongo pela continuidade da política
de descentralização das reuniões. Esta medida tão simples e de grande
simbolismo permite-nos estar aqui hoje e, sobretudo continuar a vincar cada
uma das 5 freguesias do nosso concelho independentemente da sua
organização administrativa. -----------------------------------------------------------------Antes de preparar esta minha intervenção tive o cuidado de revisitar os
compromissos que o partido socialista apresentou nas eleições de 2013, de
que saiu vitorioso, nomeadamente para a freguesia de Campo/Sobrado.------Abrir uma das duas piscinas fechadas no mandato anterior, modernizar os
equipamentos desportivos do Sport Clube de Campo e da Associação
Desportiva e Cultural dos Canários de Balselhas, ligar topos os postes de
iluminação desligados, são alguns dos compromissos que podemos
encontrar. ----------------------------------------------------------------------------------------Como todos já percebemos, os compromissos do PS em 2013, embora muito
simpáticos, eram manifestamente desenquadrados com a realidade
económico-financeira do nosso município. Aliás, já percebemos, através das
várias manifestações do Sr. Vice-presidente que as medidas anteriormente
adotadas - que foram bastante criticadas pelo PS – são, em grosso modo,
para manter e prova disso é que desde então nada mudou. ---------------------Mas o objetivo da minha intervenção não é de cobrar aquilo que já todos
sabíamos que não seria possível concretizar. Assim, vou fixar a minha
intervenção naquilo, que de uma forma fácil e sem grandes custos, podemos
desde já reivindicar. ---------------------------------------------------------------------------Assim, gostaria de relembrar que a freguesia de Campo é, desde há muitos
anos, uma das freguesias do concelho de Valongo com maior pendor
associativo, possuindo há vários anos, uma das maiores demonstrações
associativas do país – a semana das associações de Campo. Este evento,
que já conquistou os habitantes de Campo e até mesmo das freguesias
vizinhas é realizado na Escola Básica e Secundária de Campo, local de
grande qualidade mas que coloca grandes entraves ao crescimento do
evento. --------------------------------------------------------------------------------------------Como é do conhecimento de todos, a junta de freguesia de Campo possui um
terreno que integrará a futura centralidade de Campo, projeto que o PSD
apresentou em 2009 e que em 2013, e muito bem, passou a ser de todos.
Apesar de conhecermos a grandiosidade do projeto todos sabemos que não
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será possível fazer tudo de uma só vez. -------------------------------------------------Assim, torna-se importante que a CMV com o apoio da junta de freguesia,
comece já as obras de beneficiação daquele terreno de forma a dotar a
freguesia de um espaço multiusos que, além de acolher grande parte da feira
semanal pudesse também ser uma verdadeira sala de eventos para qualquer
associação e que pudesse acolher com grandiosidade a semana das
associações. ------------------------------------------------------------------------------------Por falar em sala de eventos, e passando aos equipamentos que já existem,
gostaria de alertar para estado de degradação em que este Centro Cultural
de Campo se encontra. Nos últimos meses foram constantes as infiltrações
neste espaço condicionando, e muito, a sua utilização. Mas pior do que as
infiltrações é a perceção de que não se tem protegido os equipamentos
existentes neste espaço. ---------------------------------------------------------------------A Câmara municipal tinha no orçamento de 2014 uma verba para obras de
manutenção que depois foram superadas por outras necessidades. No
orçamento de 2015 não se verifica uma aposta na conservação dos espaços
culturais e, assim sendo, alerto para a necessidade urgente de efetuar obras
de conservação no Centro Cultural de Campo, caso contrario as associações
locais, as escolas e próprio “Entretanto Teatro” aqui instalado serão
impossibilitadas da sua utilização por falta de condições. --------------------------Antes de terminar, de forma breve mas não de menor importância, gostaria
de lembrar à CMV para a necessidade de não deixar cair a reivindicação
constante da necessidade de construção do Centro de Saúde de Campo, e
de Alfena naturalmente e, até lá, da necessidade da criação de um SASU, ou
serviço equiparado, que possa servir a população de Campo, de Sobrado e
de Valongo em horário pós-laboral tal e qual acontece atualmente na
freguesia de Ermesinde. ---------------------------------------------------------------------Por fim gostaria de felicitar a Banda Musical de S. Martinho pela inauguração
do Espaço Musicultural que acontecerá no próximo Domingo, dia 1 de Março,
lembrando a proposta de cedência efetuada pelo Dr. Afonso Lobão e
acolhida pela câmara à data e lembrando também o empenho do anterior
presidente de Câmara, Dr. João Paulo Baltazar, no desenvolvimento do
projeto e no arranjo de apoios para que o mesmo fosse viável. Por fim, realço
o brio da atual direção que não gorando as expectativas disponibilizará a toda
a população um excelente equipamento que mais do que bonito será
sinónimo da grandeza da nossa riqueza cultural.” --------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS Catarina Maria Moreira
das Neves Lobo, fez a leitura de um Voto de Louvor dirigido à “Proteção
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Civil – Bombeiros, Polícia, Autarquia e Junta de Freguesia de Valongo”
anexo à presente ata como Doc.1. -------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Albino da Silva
Martins Poças, fez a leitura de um Voto de Louvor e Reconhecimento aos
“Bombeiros Voluntários de Valongo” anexo à presente ata como Doc.2. –
O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Armando Gabriel Teixeira
Baltazar, fez a leitura de uma Recomendação sobre “Serviço de
Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência – Guia de Apoio e
Recursos na Área da Deficiência – Portal da Internet do Município de
Valongo” anexo à presente ata como Doc.3. -----------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, César Augusto de
Oliveira Ferreira, fez a leitura de uma Proposta de Recomendação sobre
“Segurança rodoviária nas vias EN15 e EN209” anexa à presente ata
como Doc.4. Fez ainda uma leitura sobre “Candidatura da Bugiada e
Mouriscada a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO” anexo à
presente ata como Doc.5. -------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDS/PP, Tiago Ferreira da
Silva Moreira Dionísio, começou por felicitar o facto de se dar continuidade
à iniciativa de descentralizar as reuniões da Assembleia Municipal. -------------Disse de seguida que na sessão de vinte e sete de novembro de 2014 foi
apresentada uma Moção que visava a dinamização do Conselho Municipal
de Juventude, que foi aprovada por maioria, tendo votado contra o Grupo
Municipal do PSD/PPM. Desde a aprovação dessa Moção que solicitou à
Câmara Municipal de Valongo que tomasse as medidas necessárias de modo
a assegurar a plena instalação do Conselho Municipal da Juventude, e nada
aconteceu. ---------------------------------------------------------------------------------------Continuou dizendo que dentro de dois meses vão ter mais uma sessão da
Assembleia Municipal de Jovens, onde todos os partidos são convidados a
fazer uma intervenção, e todos vão dizer que a juventude é muito importante
e muito sensíveis aos seus problemas, e na verdade o principal órgão do
Município relacionado com a juventude, o Conselho Municipal da Juventude,
ainda não tomou posse nem por iniciativa da Autarquia nem com o apoio do
PSD/PPM. ---------------------------------------------------------------------------------------Assim, gostaria de saber o que foi feito desde a aprovação dessa Moção, e o
que falta fazer para instalar o Conselho Municipal da Juventude, e para
quando podem contar com o seu pleno funcionamento. ----------------------------Disse seguidamente que relativamente à Festa da Bugiada e Mouriscada, em
concreto a sua candidatura a património imaterial do UNESCO, uma
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promessa eleitoral de diversos partidos. Com vista à apresentação dessa
candidatura, no passado, foram realizadas diversas atividades, que custaram
dinheiro, no sentido de preparar uma candidatura ganhadora. Os prazos de
apresentação da candidatura a património da UNESCO terminam a 31 de
março, gostaria de saber se a Câmara está em condições de assegurar a
entrega da candidatura até 31 de março, em Lisboa na Comissão Nacional
da UNESCO. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Fernando Silva
Teixeira, disse que relativamente a uma carta tornada pública, que tem a ver
com a saída de uma IPSS da Plataforma Solidária de Alfena, o Grupo
Municipal do PSD/PPM gostaria de ver esclarecido que consequência tem
para a Plataforma Solidária de Alfena, bem como se a Câmara Municipal de
Valongo já tem alternativa para a sua continuidade nomeadamente na área
da sua função. ----------------------------------------------------------------------------A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra
Ferreira Sousa, começou por dizer que está previsto em orçamento uma
verba de 34 mil euros para a resolução do problema da Azenha, gostaria de
saber qual o ponto de situação. ------------------------------------------------------------Pretendia saber ainda, qual o ponto de situação sobre o estudo previsto em
orçamento para a reabertura de uma piscina em Campo e Sobrado. -----------Disse de seguida que na piscina de Ermesinde continua a não haver água
quente, situação que deve ser resolvida. ------------------------------------------------Relativamente à Assembleia Municipal de Jovens gostaria de saber qual o
ponto de situação do processo, pois existem pontos na iniciativa, que na
opinião da CDU devem ser melhorados. ------------------------------------------------Continuou dizendo que quanto às Unidades de Saúde Familiar de Alfena e de
Campo - que funcionam em instalações provisórias há largos anos - carecem
de uma solução a curto prazo. Em ambos os casos existem protocolos de
cedência de terrenos ao ministério da Saúde para construção de novas
instalações, desfecho que continua sem se concretizar. ----------------------------No caso de Campo foi assinado um protocolo entre a Junta de Freguesia de
Campo, Câmara Municipal de Valongo e o Ministério da Saúde pelo
Secretário de Estado Manuel Pizarro em agosto de 2010; na cerimónia o
Secretário de Estado da Saúde informou que as obras iriam arrancar no
primeiro semestre de 2011 e que, o novo Centro de Saúde seria inaugurado
em 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------Em Alfena foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de Valongo e
o Ministério da Saúde, através da Administração Regional de Saúde do Norte
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em agosto de 2011. ---------------------------------------------------------------------------Disse de seguida que se a situação física dos edifícios era preocupante e
carecia de uma rápida resposta agora, a situação agravou-se mais, já que,
para à população de Campo restou um Centro de Saúde com instalações
indignas e ainda ficou mais limitada com o fecho das urgências do Hospital
de Valongo, tendo que recorrer ao Hospital de São João após as 20 horas. --Entretanto, foi criada uma Comissão de Acompanhamento do encerramento
das urgências; até novembro tinham ocorrido duas reuniões e, verificava-se,
que os compromissos feitos pela ARS não tinham sido cumpridos. Passados
três meses o que fez essa comissão? Quais os compromissos que foram
entretanto cumpridos, dado que tudo continua igual? E perguntou de seguida:
- Quando serão cumpridos os compromissos prometidos ao longo dos anos
pela ARS com os Valonguenses; ----------------------------------------------------------- Até quando vão, simplesmente, cruzar os braços à espera que essas
promessas sejam cumpridas; ---------------------------------------------------------------- Não está na hora de agir, em defesa dos Valonguenses, mostrando-lhes
que têm razões para exigirem o cumprimento das promessas; -------------------- Quantas pessoas tiveram de ir ao hospital de São João por causa de uma
simples gripe, quando podiam ter resolvido a situação com a ida ao centro de
saúde se estivesse aberto em horário alargado; --------------------------------------- Quantas pessoas não foram assistidas no Hospital de S. João devido a
questões económicas, relacionadas com o pagamento de transportes e taxas
moderadoras. -----------------------------------------------------------------------------------Disse de seguida, que na última reunião da Assembleia Municipal na
sequência da expressão utilizada pelo Senhor Presidente da Câmara “o
rasgar dos contratos”, a CDU compreende que, na altura, o disse no calor da
discussão, por de estar incomodado com a intervenção da CDU em lhe
apontar o facto de não ser a Vereadora da Câmara a apresentar o orçamento
e plano de atividades da Vallis Habita, mas sim um membro da Assembleia. –
Disse, ainda, que quem em Valongo rasga contratos é quem promete uma
auditoria às contas da Câmara e depois não o faz; quem na oposição
apresentou vários processos no Tribunal Administrativo sobre os quais nada
se sabe; quem promete a renegociação do contrato dos SMAES e não
avança; quem promete às associações do concelho a resolução de
problemas e agora nada é feito; quem pretendia que a Câmara tivesse uma
atitude transparente, e que transmitisse às populações que está a ser gerida
por gente que apenas se importa com o bem comum e que depois inicia
processos muito questionáveis como a contratação para acessória jurídica;
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quem promete aos trabalhadores da Câmara a reposição do horário de
trabalho para as 35 horas e assina acordos com os sindicatos que depois
rasga passando às 40 horas; quem promete ser diferente e mudar Valongo, e
afinal faz o mesmo que o seu antecessor. ----------------------------------------------Terminou dizendo que é essa a diferença para a CDU: os contratos que
nunca podem ser rasgados são aqueles que se fazem com as populações. --O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves
Felgueiras, fez a leitura dos seguintes Documentos:-------------------------------- Intervenção anexa à presente ata como Doc.6; ------------------------------------- Requerimento sobre a “Bugiada e Mouriscada” anexo à presente ata
como Doc.7; ------------------------------------------------------------------------------------- Requerimento sobre “Rúbricas Orçamentais”, anexo à presente ata
como Doc.8. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias
Monteiro, começou por congratular a continuidade da descentralização da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------Disse de seguida que no passado dia 12 de fevereiro, perante o incêndio que
ocorreu no Hospital de Valongo, gostaria de salientar - apesar de em alguns
momentos e por algumas individualidades ter sido referido que o Hospital de
Valongo não estava a prestar um serviço de qualidade à população de
Valongo – o grande mérito, o profissionalismo e a calma que, numa situação
de extremo stress que ocorreu nesse dia, se apercebeu que os profissionais
do Hospital de Valongo são extremamente competentes.-------------------------Quando os Bombeiros chegaram ao local a evacuação de todos pacientes do
piso em causa já tinha sido feita ou seja, houve um profissionalismo e
dedicação extraordinários, mostrando que os profissionais do Hospital de
Valongo sempre estiveram, como estão, preparados para servir a população.
Continuou dizendo que o ministério de Educação e Ciência demonstrou
publicamente a intenção de negociar com dez municípios experiências piloto
na delegação de competências nas Câmara Municipais a gestão dos
agrupamentos de escolas. Esta questão ainda não foi levantada na
Assembleia Municipal de Valongo; gostaria de saber qual a posição do
executivo camarário em relação à intenção do Ministério. --------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, Adelino Joaquim
Machado Soares, fez a leitura de uma Saudação à “Banda Musical S.
Martino de Campo” anexa à presente ata como Doc.9. ---------------------------O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, disse que ia
entregar à Mesa uma relação de perguntas e gostaria que esta as lesse. ------
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De seguida entregou à Mesa uma relação de questões anexas à presente
ata como Doc.10. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Primeiro Secretário, Joaquim Jerónimo Pereira, fez a leitura da
uma relação de questões anexas à presente ata como Doc.10. ----------------A Senhora Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Paula Cristina da
Silva Moreira, fez a leitura de um Requerimento sobre “Campo de Futebol
de Sobrado” se anexa à presente ata como Doc.11. -------------------------------O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel
Mendes Ramalho, começou por dizer que gostaria de levantar o problema
das frequentes avarias na Piscina Municipal de Ermesinde, facto que tem
vindo a advertir com frequência dado que é, eventualmente, a piscina com
mais frequência no concelho de Valongo, e merece ter o tratamento
adequado à sua frequência e volume de faturação. Assim, é importante
prevenir as situações das frequentes avarias e encontrar uma solução. -------Disse de seguida que no passado dia 12 de fevereiro foi enviado um email
para o Vereador do Desporto, com conhecimento a ele e ao Presidente da
Câmara, em situação de desespero por parte do CPN que tem a sua piscina
com o tanque grande inutilizado por força das inundações que têm vindo a
acontecer no seu espaço e que tem que ver com a drenagem das águas
pluviais que inunda a casa das máquinas, queima as bombas e causa
inundações devido a uma ligação mal feita. --------------------------------------------Disse, ainda, que o problema, já anteriormente colocado - da pressão de
água no Pavilhão Municipal de Ermesinde - se mantém. -----------------------O estado em que os equipamentos desportivos se encontram está a atingir
os seus limites; Campo e Sobrado reivindica uma nova piscina, na sequência
de um compromisso eleitoral; no seu caso, só pede para que os
equipamentos vão funcionando e vão sendo mantidos. ----------------------------O Complexo Desportivo dos Montes da Costa está num estado vergonhoso,
e foi preciso haver um conjunto de fotografias publicadas no facebook para
que fosse despoletado um conjunto de visitas para resolver situações, como
a avaria no respiro que faz com que não haja ventilação e o vapor de água
torna insustentável aquele espaço; a falta de manutenção nos espaços
envolventes; a falta de manutenção dos balneários; espelhos partidos;
lâmpadas fundidas; fechaduras que não funcionam; erva na área de entrada
dos árbitros. Ou seja, há relatórios dos árbitros a informar como o complexo
desportivo se encontra, e ao abrigo dos protocolos das coletividades, que
pagam à Câmara Municipal a utilização daquele espaço no mínimo, a
Camara Municipal deve providenciar para manter as instalações com o
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mínimo de condições funcionamento. ----------------------------------------------------O Parque Urbano de Ermesinde tem sofrido abandono; os parques infantis
estão frequentemente com os brinquedos estragados; é preciso, por parte da
Câmara Municipal, prestar alguma atenção ao complexo de mini golf que está
instalado naquele espaço já que a manutenção não é assegurada e o
concessionário diz que a responsabilidade da manutenção é da Câmara
Municipal; as casas de banho que devem servir não só o mini golf como o
Parque Urbano estão fechadas; quando chove, o bar do mini golf está
fechado; só funciona em dias de sol e, quando está sol e bom tempo não
cumpre com o horário de funcionamento estabelecido pela Câmara
Municipal, fazendo festas à sexta-feira á noite quando é suposto encerrar às
vinte horas; cães são guardados na casa de banho de pessoas com
deficiência e a arca dos gelados à noite é guardada numa das outras casas
de banho. -------------------------------------------------------------------------------------Disse de seguida que a Câmara Municipal de Valongo assumiu a
manutenção do relvado do Estádio de Sonhos, mas de relvado já tem pouco;
o corte é feito, foi feita a adubagem e, neste momento, o que já foi um
relvado é uma miragem de relvado. ------------------------------------------------------Relativamente às obras da ribeira da Gandra gostaria de saber para quando
está previsto o seu fim. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
colocou à consideração da Assembleia a continuação do período Antes da
Ordem do Dia no final da reunião, tendo sido aprovado por unanimidade. --De seguida colocou à discussão e votação o ponto 1. Discussão e aprovação
das atas das reuniões dos dias 27.11.2014, 04.12.2014, 29.12.2014 e
23.01.2015. --------------------------------------------------------------------------------------- Ata n.º 12 do dia 27.11.2014, não se tendo verificado intervenções foi
colocada à votação e aprovada por maioria com 2 abstenções em virtude
dos Membros não terem estado presentes na reunião. ------------------------------ Ata n.º 13 do dia 04.12.2014, não se tendo verificado intervenções foi
colocada à votação e aprovada por maioria com 3 abstenções em virtude
dos Membros não terem estado presentes na reunião. ------------------------------ Ata n.º 14 do dia 29.12.2014, não se tendo verificado intervenções foi
colocada à votação e aprovada por maioria com 4 abstenções em virtude
dos Membros não terem estado presentes na reunião. ------------------------------ Ata n.º 15 do dia 23.01.2015. ------------------------------------------------------------O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, sugeriu a
seguinte alteração, na página dois: --------------------------------------------------------
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“O Senhor membro Celestino Neves pediu a palavra para apresentar um
requerimento, visando a suspensão dos trabalhos por considerar não
estarem reunidas as condições legais para o funcionamento da assembleia;
na sequencia desta apresentação o grupo municipal da CDU pediu um
intervalo de 5 minutos, o que foi concedido pela mesa, retomados os
trabalhos.” ---------------------------------------------------------------------------------------Na página catorze solicitou que fosse colocado “Voto de Vencido”. -------------- Ata n.º 15 do dia 23.01.2015, foi colocada à votação com as alterações
solicitadas e aprovada por maioria com 3 abstenções em virtude dos
Membros não terem estado presentes na reunião. -----------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas
Ribeiro, colocou à votação o ponto 2. Eleição de um Presidente de Junta de
Freguesia e seu substituto para XXII Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, por escrutínio Secreto, a eleição dos Presidentes de
Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------------------------- Efetivo: Luis Miguel Mendes Ramalho, Presidente de Junta da Freguesia
de Ermesinde; ----------------------------------------------------------------------------------- Suplente: Alfredo Costa Sousa, Presidente de Junta da Freguesia de
Campo e Sobrado. ----------------------------------------------------------------------------Após a votação por escrutínio secreto, verificou-se a seguinte votação: -------- Votos a Favor: 29 votos; ------------------------------------------------------------------- Votos em Branco: 1 voto; ----------------------------------------------------------------- Votos Nulos: 1 voto. -------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria.--------------------------------------------------------------------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 da CDU, Sónia Alexandra
Ferreira da Silva e Sousa, começou por dizer que na página vinte e sete,
relativamente às hortas biológicas, gostava de saber quando vai ser alterado
o preço que está a ser praticado. ----------------------------------------------------------Relativamente à situação do jardim em Ermesinde que deixou de ser jardim
para ser transformado em horta, e agora nem é jardim nem horta, está ao
abandono, bem como não é aceitável construir uma horta num espaço
destinado a jardim; se construírem ali um prédio a horta vai ficar à sombra. --Na página quarenta aparece a reestruturação da chaminé do Parque Urbano
de Ermesinde, empreitada em fase de concurso, tendo sido lá colocada uma
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vedação. Pensa que, por uma questão de segurança, caso a chaminé venha
a ruir e, embora a vedação não vede nada, gostaria de saber se há algum
estudo que permita que as pessoas estejam naquele local em segurança,
bem como em que fase se encontra o concurso de empreitada. -----------------Depois, Pavilhão Municipal de Ermesinde: a iniciar projeto de remodelação,
gostaria de saber que projeto é esse. ----------------------------------------------------Piscina Municipal de Ermesinde, a iniciar projeto de reformulação, de que
reformulação se trata. ------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, começou
por informar que os preços das hortas já foram alterados para €4,75,
correspondente ao custo da água e manutenção. ------------------------------------Relativamente ao jardim na Rua do Juncal, em Ermesinde, vai ser corrigido e
melhorado. ---------------------------------------------------------------------------------------Disse de seguida que em relação à questão das hortas é uma opção urbana,
e onde for possível instalar hortas quem ganha é a comunidade. ----------------Sobre a chaminé do Parque Urbano de Ermesinde a empreitada está em fase
de concurso para a obra ser realizada este ano; trata-se de um problema que
existe há muito tempo, já se gastou algum dinheiro a estudar o problema, a
zona de salvaguarda é para proteção das pessoas, mas isso não chega. -----Quanto à questão dos projetos, estes estão a ser feitos pelo corpo técnico da
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu
continuidade ao Período de “Pós Ordem do Dia”. --------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges
Cardoso, começou por dizer que um programa político quando é
estabelecido é algo que decorre da auscultação aos munícipes, e quando o
Partido Socialista apresentou o programa eleitoral, pretendeu plasmar e
verter para o programa o que era a vontade das pessoas. -------------------------Em Campo e Sobrado as maiores preocupações da população eram: a
questão da retirada das piscinas e a iluminação pública. ---------------------------O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, começou
por dizer que em relação às questões colocadas sobre o Conselho Municipal
de Juventude informou que vai ser instalado no próximo dia vinte de março.
Relativamente à candidatura da Festa da Bugiada e Mouriscada não pode
afirmar que está em condições de apresentar a candidatura até ao fim de
março deste ano. ------------------------------------------------------------------------------Quanto às consequências da saída da AVA da Plataforma Solidária de
Alfena. É verdade que a AVA pediu para sair, mas também é verdade que a
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Plataforma tem sido um sucesso, bem como o centro Social e Paroquial de
Alfena pretende juntar-se. Não houve consequências com a saída da AVA da
Plataforma Solidária de Alfena. ------------------------------------------------------------Sobre o ponto de situação da Rua de São João, no lugar da Azenha, a obra
está prevista; têm que ser preparados um conjunto de passos, há uma parte
da rua onde existem construções clandestinas, mas a intenção é resolver, o
quanto antes, o problema. -------------------------------------------------------------------Em relação à reabertura da piscina já foi solicitado aos serviços para
prepararem um estudo para saber quanto custa a reabertura de uma piscina.
Relativamente à questão do Centro de Saúde de Campo, há pouco tempo,
quando se discutia a redução do funcionamento de alguns Centros de Saúde,
teve o cuidado de enviar uma carta à ARS; entretanto mudou o Presidente da
ARS, e vai pedir para esse email ser reenviado ao novo Presidente, a solicitar
informação para quando está prevista o alargamento do horário de
funcionamento dos Centros de Saúde de Valongo. ----------------------------------Quanto à questão do protocolo relativo ao terreno para o Centro de Saúde de
Alfena, situação que continua pendurada, teve oportunidade de colocar essas
questões à ARS, e vai repeti-las pois é uma matéria que o preocupa ao saber
o número de cidadãos do concelho que não têm médico de família. ----------Disse de seguida quem nunca lhe ouviram dizer que o Partido A, B ou C é
menos ou mais democrático; valoriza o pluralismo, tendo as suas
divergências com o Partido A, B ou C; discorda de alguns posicionamentos
mas respeita e reafirma que se deve valorizar o pluralismo. ----------------------Sobre a delegação de competências nas Câmaras por parte do Governo, a
Associação Nacional de Municípios Portugueses está contra a proposta
porque há muitas questões que não estão clarificadas, designadamente a
questão financeira. Portanto, a posição do executivo é de cautela. --------------Quanto às obras no Sporting Clube de Campo tudo o que foi pedido ao
anterior executivo foi cumprido e nada mais existe na Câmara Municipal de
Valongo, sendo certo que a Câmara está sempre disponível para tentar
resolver, de forma legal, os problemas das coletividades. --------------------------Disse de seguida que o relvado sintético vai ser uma realidade em Sobrado e
que, na sua opinião, é motivo de orgulho. ----------------------------------------------Relativamente à questão da conclusão das obras da ribeira da Gandra tem a
informação que estará em fase final, os transtornos para a população são
enormes, mas pior era a falta dessas obras para a população; até do ponto
de vista da segurança estrutural daqueles edifícios. ---------------------------------Sobre a questão do mau estado em que se encontram os equipamentos
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desportivos em Ermesinde é uma realidade, mas o problema é que não é só
na cidade de Ermesinde que isso acontece. É um problema que estão a
encarar com coragem. ------------------------------------------------------------------------Quanto ao problema da água quente no Pavilhão de Ermesinde é um
problema que existe porque o equipamento há já quarenta anos que não é
alterado, e houve alguns problemas: decisões de baixar a pressão da água, o
furo na caldeira; os equipamentos não aguentam, nada é eterno. -----------Relativamente à questão do Parque Urbano é um problema que o incómoda,
mas que estão a estudar a melhor forma para a sua solução, assim como
muitos outros existentes; alguns já solucionados. ------------------------------------Disse de seguida que pretendia associar-se ao louvor que foi endereçado aos
Bombeiros de Ermesinde e de Valongo, que são de facto notáveis, bem como
associar-se à saudação que foi feita à Banda Musical de Campo, com quase
noventa anos que vai beneficiar de um equipamento público cuja inauguração
é no próximo domingo. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
colocou à votação a admissão dos seguintes documentos: ------------------------- Voto de Louvor dirigido à “Proteção Civil – Bombeiros, Polícia,
Autarquia e Junta de Freguesia de Valongo” anexo à presente ata como
Doc.1. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Voto de Louvor e Reconhecimento aos “Bombeiros Voluntários de
Valongo” anexo à presente ata como Doc.2. ------------------------------------------ Saudação à “Banda Musical S. Martino de Campo” anexa à presente ata
como Doc.9. ------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Recomendação sobre “Segurança rodoviária nas vias
EN15 e EN209” anexa à presente ata como Doc.5. ---------------------------------De seguida colocou à discussão os documentos. ------------------------------------- Voto de Louvor dirigido à “Proteção Civil – Bombeiros, Polícia,
Autarquia e Junta de Freguesia de Valongo” anexo à presente ata como
Doc.1, não se tendo verificado intervenções foi colocado à votação e
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- Voto de Louvor e Reconhecimento aos “Bombeiros Voluntários de
Valongo” anexo à presente ata como Doc.2, não se tendo verificado
intervenções foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. ------------ Saudação à “Banda Musical S. Martino de Campo” anexa à presente ata
como Doc.9, não se tendo verificado intervenções foi colocado à votação e
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
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colocou, à votação a aprovação em Minuta do ponto 2 sendo aprovado por
unanimidade, dando de seguida por encerrada a sessão -------------------------Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada. ----------------------

O Presidente: __________________________________________________
O 1º Secretário: ________________________________________________
O 2º secretário: _________________________________________________
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