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ATA N.º 13 

MANDATO 2013/2017 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte e 

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do concelho, realizou-se a segunda 

reunião da sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Valongo do dia 

vinte e sete de novembro com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------- 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------- 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. DISCUTIR E VOTAR PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE: -- 

2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 Contrato-programa entre o Município de Valongo e a Vallis Habita – 

Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de 

Valongo, E.M.. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Demonstrações Financeiras do Município de Valongo – Apreciação. --------- 

4. 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 Vice-

Presidente José Augusto Sobral Pires, os Senhores Vereadores Luísa Maria 

Correia de Oliveira, Orlando Gaspar Rodrigues, Manuel Marques Nogueira 

dos Santos, 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 César Augusto de Oliveira Ferreira, 

Henrique Jorge Campos Cunha, Luís Miguel Mendes Ramalho e Rosa Maria 

Sousa Martins Rocha, tendo sido substituído, respetivamente, por Cátia 

Andreia Campos Teles, José Eduardo Brandão Pereira, Sónia Isabel Leite 

Ferreira da Silva 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 
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chamada dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, 

colocou à discussão o 2.5 Contrato-programa entre o Município de Valongo e 

a Vallis Habita – Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos 

Habitacionais de Valongo, E.M.. ------------------------------------------------------------ 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra 

Ferreira da Silva e Sousa, perguntou para que serve a Vallis Habita; porque 

não são os seus serviços integrados nos serviços municipais; quais as 

vantagens de continuarem com empresa municipal; há ou não uma redução 

efetiva da capacidade fiscalização desta empresa; há ou não entraves na 

remodelação de todo o complexo habitacional que não pertence á Vallis 

Habita; há ou não um milhão de euros nas contas da Vallis Habita que não 

podem ser usados no complexo habitacional da Câmara? -------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou 

à votação o ponto 2.5 Contrato-programa entre o Município de Valongo e a 

Vallis Habita – Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos 

Habitacionais de Valongo, E.M., sendo aprovado por maioria com a 

seguinte votação: ------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a Favor: 14 votos a favor, sendo: 11 votos do Grupo Municipal do PS, 

1 voto do Grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto do membro independente 

Celestino Marques Neves e 1 voto do Presidente de Junta da freguesia de 

Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa. ------------------------------------------------- 

Abstenções: 15 abstenções, sendo: 10 abstenções do grupo Municipal do 

PSD/PPM, 3 abstenções do Grupo Municipal da CDU, 1 abstenção do 

Presidente de Junta da Freguesia de Alfena e 1 abstenção do representante 

do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Sónia Isabel Leite 

Ferreira da Silva. -------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou à apreciação o ponto 3. Demonstração Financeiras do 

Município de Valongo – Apreciação, não se tendo verificado intervenções 

sobre este assunto colocou à apreciação o ponto 4. Apreciar a informação 

escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade do Município, 

bem como da situação financeira do mesmo. ------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, Adelino Joaquim 

Machado Soares, disse que pretendia colocar algumas perguntas. ------------- 

Em relação à Divisão dos Assuntos Jurídicos e Apoio aos Cidadão, existem 

vários valores de ações que estão pendentes, provavelmente em Tribunal, 

gostaria de saber qual é a justificação; quem deve assumir responsabilidade 

pela situação, pois o valor das ações perfaz dez milhões de euros. -------------- 
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Disse de seguida que haverá uma situação de um certo descalabro 

económico caso se venham a concretizar todas as ações e isso poderá pôr 

em causa o futuro da Autarquia. ------------------------------------------------------------ 

Relativamente à Divisão de Projetos e Obras Municipais, gostariam de saber 

qual o ponto de situação da alteração da localização da feira de Valongo. ----- 

Relativamente ao Parque do Leça, em Ermesinde, menciona que há um 

estudo básico para realização do parque; inserido o cadastro das áreas 

abrangidas irá dar-se início aos contactos com os proprietários, pretendia 

saber qual é a área a abranger. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente, José Augusto Sobral Pires, disse que 

relativamente aos valores em contencioso têm diversas origens: 

contestações de contratos, problemas de avaliação de terrenos e que foram 

expropriados; todos esses processos não são da responsabilidade da atual 

gestão mas são responsabilidade do Município. -------------------------------------- 

Disse de seguida que se os processos correrem mal a Câmara terá um 

grande problema a enfrentar. ---------------------------------------------------------------- 

Relativamente à feira de Valongo o processo de planeamento está avançado, 

e vai ser concretizado a curto prazo. ------------------------------------------------------ 

Quanto ao Parque Socer, em primeiro lugar optaram por fazer um projeto, e 

os contactos têm a intenção de fazer com que a maioria dos proprietários 

ceda os terrenos, gratuitamente, à Câmara. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, 

colocou à votação a admissão das Moções e Recomendação, apresentadas 

na sessão anterior, sendo admitidas por unanimidade.---------------------------- 

De seguida colocou à discussão a Moção sobre o Conselho Municipal da 

Juventude anexa à presente ata como Doc.1. ----------------------------------------- 

A Senhora Membro do grupo Municipal do PS, Cátia Sofia Andrade 

Gonçalves Lima, solicitou que fosse feita uma alteração no último parágrafo 

substituído a expressão “…com a falta de uma verdadeira política…” por 

“…no que respeita à política …”. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDS/PP, José Eduardo 

Brandão Pereira, informou que aceitava a alteração proposta. ------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou 

à votação discussão a Moção sobre o Conselho Municipal da Juventude 

anexa à presente ata como Doc.1, sendo aprovada por maioria com 20 

votos a favor e 11 votos contra. ------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou à discussão a Moção – “Sobre a proposta de 

Orçamento de Estado para 2015” anexa à presente ata como Doc.2, não 
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se tendo verificado intervenções foi colocada à votação e aprovada por 

maioria com 20 votos a favor e 11 votos contra. -------------------------------------- 

Colocou de seguida à discussão a Moção – “Exigir dos prestadores de 

serviços públicos o respeito pela saúde e o bem estar dos cidadãos e a 

salvaguarda da qualidade de vida e do ambiente” anexa à presente ata 

como Doc.3. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, disse que 

houve uma sessão pública na REN, em Ermesinde, onde o problema foi 

debatido, mas foi um bocado chover no molhado porque, de facto, não há 

diálogo com as populações. ----------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que houve um pequeno incidente que deve ser registado; 

Ao cidadão alfenense - a pessoa que mais tem falado sobre o assunto - 

esqueceram-se de o convidar para a referida sessão. ------------------------------- 

Continuou dizendo que todas as autarquias devem envolver-se nesta 

problemática, se não for por motivos de saúde que seja por motivos de 

agressão ambiental. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto 

Soares, disse que em Alfena existe um problema grave que querem ver 

resolvido, e a Junta de Alfena desde há sete/oito anos que o tem vindo a 

debater com a REN. --------------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que a passagem de 220 para 400 na potência prejudica 

sobretudo através dos campos magnéticos e, associado ao ruído que 

provoca seria o suficiente para aquilo não estar lá. ----------------------------------- 

Segundo o que se passou na sessão da REN foi transmitido que não havia 

qualquer problema mas, a pessoa que estava em representação da REN, 

não poderia dizer o contrário. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, Adelino Joaquim 

Machado Soares, disse que a Moção apresentada está um pouco 

ultrapassada, independentemente do debate que aconteceu; mas, não 

podem dizer que não houve debate. ------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que na sessão promovida pela REN houve um conjunto de 

situações colocadas, e foi assinalado que é necessário haver outro tipo de 

debate onde haja o contraditório. ----------------------------------------------------------- 

Terminou dizendo que a Moção faz sentido para manter a preocupação 

relativamente ao assunto. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, disse que na 

sessão da REN não houve propriamente um debate, nem o contraditório. ----- 

Assim, faz sentido haver um debate mais alargado onde se convidem peritos 
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na área, se convide a população de Alfena. Era importante que a Câmara 

promova, incentive, dinamize e se envolva e a REN depois responda às 

questões colocadas. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, disse que 

a reunião foi organizada a pedido de vários munícipes, a REN contactou a 

Câmara e propôs a realização de uma sessão para informarem qual o tipo de 

intervenções que iam fazer, e debater essas questões. ------------------------------ 

Assim, pela Câmara, foi proposto à REN para fazer uma sessão de 

esclarecimento aberta a todas as pessoas interessadas e, na sequência 

desse pedido a REN prontificou-se a realizar a sessão de esclarecimento. ---- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto 

Soares, disse que não entendeu se a CDU ficou esclarecida na sessão da 

REN, ou não. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que não gostaria de morar junto a um poste de alta tensão, 

pois próximo da Junta de Freguesia de Alfena existe um e o barulho que faz 

é incomodativo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Quando fala no contraditório é no sentido de existirem entidades externas à 

REN, com conhecimento sobre a matéria, para ser prestado um melhor 

esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, Adelino Joaquim 

Machado Soares, disse que não está em causa a Moção, a questão é que já 

houve um debate sobre o assunto. Podem dizer que ouviram a versão da 

REN, mas quando se faz uma proposta tem que se ser mais objectivo; 

solicitar à Câmara que indique pessoas competentes, que conheçam o 

assunto. 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou 

à votação Moção – “Exigir dos prestadores de serviços públicos o 

respeito pela saúde e o bem estar dos cidadãos e a salvaguarda da 

qualidade de vida e do ambiente” anexa à presente ata como Doc.3, sendo 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou à discussão a Moção sobre a “reunião/visita realizada 

pela Assembleia Municipal ao Hospital de Valongo” anexa à presente ata 

como Doc.4. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra 

Ferreira da Silva e Sousa, disse que relativamente à Moção em discussão 

concordam com a parte dos considerandos, quanto ao primeiro parágrafo não 

concordam com ele. ---------------------------------------------------------------------------- 

Isto é, houve o fecho das urgências do Hospital de Valongo sem que primeiro 
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fosse salvaguardado o arranjo do centro de saúde e a colocação de médico 

de família para toda a população. ---------------------------------------------------------- 

Depois falam em duplicação de oferta de serviços, mas na verdade o tempo 

de espera nas urgências é de horas, se a urgência do Hospital de Valongo 

estivesse aberta iam gastar muito menos tempo. -------------------------------------- 

Quanto à questão da qualidade dos serviços lá prestados ser questionável, 

então o que se deveria ter feito era tornar os serviços de boa qualidade e não 

encerrá-los. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges 

Pinheiro Cardoso, disse que relativamente à Moção concordam com a parte 

que defende um SASU para a população de Valongo. ------------------------------ 

Congratulam-se e saúdam a mudança de atitude do PSD que tanto se 

empenhou em encerrar as urgências de Valongo, e agora propõem a 

abertura de um serviço de atendimento de urgências. ------------------------------- 

No entanto salienta, que relativamente à parte inicial é natural haver alguma 

retórica ideológica. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves 

Felgueiras, disse que há uma distinção bem clara, e haverá sempre, no que 

respeita ao que é a posição nacional do PSD, e aquilo que é a posição do 

PSD no concelho de Valongo. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias 

Monteiro disse que, no seu caso, também se trata de uma questão pessoal, 

mas na Assembleia quer ter uma posição independente, de quem se propõe 

e deve analisar aquilo que é proposto na Moção. ---------------------------------- 

Disse de seguida que o documento refere um aspeto importante para a 

população de Valongo que é haver um serviço de urgência permanente, 

como nos centros de saúde. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Torres 

Gonçalves, disse que o PSD não mudou de posição, sempre defendeu 

presença do veículo do serviço de urgência, que já foi colocado junto ao 

Hospital, e sempre defendeu um serviço na modalidade de SASU, ou outra 

modalidade, bem como o PSD não esqueceu a reivindicação dos centros de 

saúde de Alfena e de Campo, uma questão que tem que ser discutida. --------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, 

colocou à votação a Moção sobre a “reunião/visita realizada pela 

Assembleia Municipal ao Hospital de Valongo” anexa à presente ata 

como Doc.4, sendo aprovada por maioria com 3 abstenções. ------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra 
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Ferreira da Silva e Sousa, fez a seguinte Declaração de Voto: ----------------- 

“A CDU abstém-se, porque não concorda com o primeiro parágrafo desta 

moção onde é saudada a estratégia seguida no fecho das urgências. Na 

opinião da CDU as urgências não deviam ter sido encerradas e se tinham um 

serviço de má qualidade deveria ter sido feito era ter sido melhorado o 

serviço apesar disso concordamos com os considerandos expostos na 

moção.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, 

colocou à discussão a Moção “Pela defesa da Segurança Social Pública” 

anexa à presente ata como Doc.5, não se tendo verificado intervenções 

sobre o assunto foi colocado à votação e aprovado por maioria com 19 

votos a favor, 11 votos contra e 1 abstenção. ------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves 

Felgueiras, fez apresentou uma Declaração de Voto que se anexa à 

presente ata como Doc.6. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges 

Pinheiro Cardoso, fez a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------- 

“O PS foi favorável, porque tivemos o cuidado, como temos sempre, com o 

uso das palavras ao contrário de outros, e em nenhum momento é falado em 

despedimentos mas sim em dispensa de funcionários. Visto que é isso que 

está a acontecer, por isso estando o PSD solidário com a Segurança Social 

que quer manter ao serviço do público não percebo porque votam contra a 

dispensa de tantos funcionários que são uteis.” ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, 

colocou à discussão a Recomendação sobre “Dia Municipal de Proteção 

Civil” anexa à presente ata como Doc.7, não se tendo verificado 

intervenções relativamente a este assunto foi colocado à votação e aprovado 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

De seguida colocou à votação a aprovação em Minuta do ponto 2-5 sendo 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Deu, 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: _________________________________________________ 


