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ATA N.º 21 

MANDATO 2013/2017 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, no Fórum 

Cultural de Ermesinde, 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 05.06.2015 e 30.07.2015; ----------------------- 

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

2.1 Atividades de Animação e de Apoio à Família – Contratos Interadministrativos; ------------------------- 

2.2 Projeto final de regulamento das Habitações em Regime de Arrendamento Apoiado existentes no 

concelho de Valongo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para o fornecimento de gás 

natural para as instalações da Câmara Municipal, por um período de três anos; ------------------------------ 

2.4 Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para a aquisição de 

apólices de seguros, por um período de trinta e seis meses; ------------------------------------------------------- 

2.5 Centro Cívico de Campo – Autorização para elaboração de projetos pelos serviços camarários. ---- 

2.6 Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2016; --------------------------------------- 

2.7 Lançamento de derrama sobre o lucro tributável, a cobrar no ano 2016; ----------------------------------- 

2.8 Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2016, a aplicar aos 

valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos. ------------------------------------------------------------------ 

3. Proposta de incentivos à recuperação e regeneração urbana e à família e natalidade – 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, Maria Trindade Morgado do Vale, Hélio Fernando da 

Silva Rebelo, Ana Isabel Loureiro Pereira 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, dos Membros da Assembleia Municipal Ivo Vale das 
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Neves e Josué Lima Morais, tendo sido substituídos, respetivamente, por Ana Sofia Sousa de Melo e 

Narciso Joaquim Pereira de Moura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 fora do local habitual das Assembleias, ou seja dos Paços do Concelho; 

habitualmente reunimos em Valongo. Já reunimos em Alfena, em Campo Sobrado, e hoje estamos 

em Ermesinde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com esta atitude a Assembleia dá cumprimento ao que estabeleceu, reunir em todas as freguesias do 

concelho. É um gesto com o qual pretende uma maior visibilidade e proximidade aos munícipes do 

concelho de Valongo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta sessão tem para mim um sentido muito especial, pois nunca pensei poder estar a presidir uma 

Assembleia Municipal do concelho de Valongo em Ermesinde, terra que me viu nascer, assistiu às 

minhas alegrias e tristezas enquanto crescia como pessoa, e pela qual nutro um carinho muito 

especial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É para mim uma honra poder estar hoje aqui, neste lugar, a desempenhar a missão de orientação 

desta Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E porque estamos em Ermesinde chamo o Senhor Presidente de Junta destas terras de São 

Lourenço de Asmes para uma breve saudação à Assembleia aqui presente.” --------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho, fez a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“À semelhança do que disse o Senhor Presidente da Assembleia Municipal é para mim, também, um 

orgulho ser o Presidente de Junta anfitrião desta Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

Este é um espaço que simboliza muito da nossa cidade, que foi vertido no nosso trofeu oficial porque 

faz parte da nossa história, passaram muitas toneladas de tijolo, muitas toneladas de telha, muitos 

postos de trabalho, muitas famílias garantiram aqui o seu sustento, e este é um espaço que para nós 

tem um particular significado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ermesinde tem alguns marcos, e alguns símbolos dos quais se orgulha, alguns muito mal tratados à 

semelhança deste espaço, que foi reconvertido nos anos 90, também os recursos naturais, um deles 

partilhado com a freguesia de Alfena, na década de 80 foram muito mal tratados, e viramos as costas 
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a esses recursos. Estou a falar do rio Leça um recente projeto e uma obra dinamizada pela Junta de 

Freguesia da qual nos orgulhamos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O troço que vai desde a estrada nacional, da ponte da Travagem até à ponte da Bela, dos caminhos-

de-ferro está a ser intervencionado, e quero aqui publicamente dizer que espero que este seja o ponta 

pé de saída para que Ermesinde trabalhe as margens do rio em toda a sua extensão, e que o rio seja 

devolvido à população, que sejam corrigidos ou minimizados alguns dos erros que foram cometidos 

há 30/40 anos atrás tornando aquilo que era um belo recurso natural num esgoto a céu aberto 

completamente abandonado e coberto de vegetação daninha. ----------------------------------------------------- 

Este projeto só foi possível porque a comunidade se envolveu, acarinhou e abraçou o projeto, e 

pudemos com a participação do Centro Social de Ermesinde, dos Bombeiros Voluntários de 

Ermesinde, do Exército através do seu Regimento de Engenharia n.º 3, que aceitaram o nosso 

desafio e deram seguimento a um projeto que partiu da iniciativa de dois jovens. ---------------------------- 

Dois jovens com formação superior, um já licenciado e outro já em fase de fim da sua licenciatura, um 

belo dia, num ato de cidadania, apresentaram numa reunião pública da Junta de Freguesia o Projeto 

de Requalificação, daquele troço das margens do Leça, isto é a prova de que vale a pena participar. 

Vale a pena participar porque esses jovens hoje veem a concretização do seu projeto, já muita tinta 

correu sobre as obras que foram efetuadas, já muito esperaram que as enxurradas levassem os 

taludes que foram criados para reconduzir o leito do rio, a verdade é que o primeiro teste foi feito e a 

obra resistiu, e esperamos que com esta obra com este projeto emblemático possamos fazer ressurgir 

ou revitalizar um terceiro símbolo desta cidade que teve um papel muito importante. ------------------------ 

Ermesinde foi em tempos considerada a Sintra do norte, milhares de pessoas consideravam 

Ermesinde e a bacia do Leça como a estância balnear, e vinham de terras do Porto, de elétrico, até 

Ermesinde para poder desfrutar de um recurso que nós maltratamos e quase que anulamos. ------------ 

Eu espero que estes três elementos basilares da nossa cidade sejam o cartão de boas vindas, que 

durante o decorrer deste mandato se juntem também à freguesia de Ermesinde e à cidade de 

Ermesinde para poder revitalizar estes elementos e devolve-los à população, cumprindo assim o 

nosso mandato e as expetativas que todos depositaram em nós.” ------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu a palavra aos Membros 

da Assembleia dado não existirem inscrições do público. ------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro Independente, Celestino Marques Neves, fez a leitura dos seguintes 

documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lista de perguntas, anexa à presente ata como Doc.1; ----------------------------------------------------------- 
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- Recomendação – Pela Construção do Centro de Saúde de Alfena, anexa à presente ata como 

Doc.2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Declaração de Protesto – Festa do Brinquedo e Grande Prémio José Magalhães (Alfena), anexa à 

presente ata como Doc.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Albino da Silva Martins Poças, fez a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Contrariando, embora, a descrença e a maledicência de alguns, que por má informação, derrotismo 

e, também, má formação, tentam esconder a realidade dos factos, é, para nós, uma enorme 

satisfação verificarmos a melhoria acentuada da prestação de serviços que, no dia-a-dia, se verifica 

no hospital Nossa Senhora da Conceição – Pólo do Centro Hospitalar de S. João - em Valongo. ------- 

Para quem tiver vontade e interesse em acompanhar a evolução da quantidade e da qualidade dos 

serviços de saúde que hoje ali se prestam não precisa de fazer um grande esforço, pois eles são já 

bem visíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, para aqueles que estão menos atentos mas gostam de estar informados, salientamos que 

só no primeiro semestre do ano corrente realizaram-se ali 5200 consultas de Cirurgia Vascular, 

Cirurgia Plástica Nutrição, Medicina Física e Reabilitação, Pediatria, Urologia e Ginecologia entre 

outras, quando antes da gestão do hospital ser assumida pelo C.H.S.J. não existiam. ---------------------- 

As consultas de anestesiologia duplicaram; ------------------------------------------------------------------------------ 

Foi transferida para o hospital de Valongo toda a cirurgia ambulatória realizando-se aqui mais de 6000 

cirurgias por ano, nas especialidades de Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, 

Ginecologia, Ortopedia etc…; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Unidade de Convalescença foi substituída por uma Unidade de internamento de longa duração, até 

6070 dias ano; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instituiu-se o internamento de Medicina Física e Reabilitação e abriu-se o ginásio da mesma 

especialidade para doentes ambulatórios com capacidade de laboração até 10500 sessões ano. ------- 

Está para breve a laboração de um Centro de diagnóstico-análises e rx – para servir os Centros de 

Saúde e USF´S de Valongo, estando já assinado o necessário protocolo com a ARS-Norte; -------------- 

Continua, em bom andamento, o processo de instalação da primeira unidade de hemodiálise pública 

para doentes crónicos, cuja entrada em laboração está prevista para o fim do 1º trimestre de 2016. 

Pensamos, Senhores Deputados, que o que atrás fica dito e os números apontados, são suficientes 

para que a população de Valongo se sinta satisfeita e orgulhosa pelos serviços prestados no seu 

Hospital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entendemos, também, e sem qualquer intenção de bajular, que tendo em conta este desenvolvimento 

e esta melhoria, é devida uma palavra de gratidão e reconhecimento à Mesa Administrativa do 

C.H.S.J., particularmente ao seu Presidente Prof. Dr. António Ferreira, pelo empenhamento e 

interesse demonstrados em dotar o hospital de Valongo das valências mais necessárias e úteis, 

algumas delas únicas, no sentido de melhor servir os cuidados de saúde da população de Valongo e 

dos concelhos vizinhos, garantindo, em simultâneo, a sobrevivência de um hospital de proximidade. -- 

Escamotear estas verdades demonstra falta propositada de informação, maldade ou propósitos 

escondidos cujos objetivos nada têm a ver com as necessidades e interesses da população. ------------ 

Curiosamente e a atestar a veracidade destes números, o comércio da periferia – para nosso agrado 

– nota já um crescimento diário da sua clientela, provocado pelo fluxo de utentes ao hospital, 

realidade que nos apraz, também, registar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, pela justiça que é feita e também, pelo facto do hospital de Valongo sair beneficiado e 

prestigiado diretamente do desempenho impar, que advém dos Profissionais da saúde altamente 

qualificados, que atuam no C.H.S.J., queremos aqui registar, com a maior satisfação e agrado, o 

reconhecimento público que mais uma vez é feito e publicitado pelos Órgãos Oficiais competentes a 

esta Instituição, elegendo-a como líder indiscutível no “ranking” dos hospitais nacionais. Parabéns, a 

todos quantos contribuíram e contribuem diariamente, com o seu esforço e empenhamento para 

alcançar e manter este prestigioso galardão, há vários anos.” ------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, fez 

a leitura dos seguintes documentos cujo teor se transcreve: -------------------------------------------------------- 

- Tomada de Posição – Escola Secundária de Ermesinde / faz lá o que diz que faz aqui: ----------------- 

“O problema das condições físicas da Escola Secundária de Ermesinde, foi levantado nesta AM por 

quase todas as forças políticas. Da esquerda à direita, todos aqui consideram premente o arrancar 

das obras que estavam marcadas para 2011. Obras que nunca se concretizaram, e cuja direção da 

escola, considera terem sido causadoras da perda de 400 alunos. ------------------------------------------------ 

Numa reunião com a direção da escola, foi nos dito que, desde a suspensão das obras em novembro 

de 2011 pelo ministro do PSD/PP, “tem sido um calvário”, desde essa altura a tutela nem pequenas 

obras permite que sejam realizadas. Em 52 salas há 1 quadro interativo, não há um computador por 

sala, o que limita a existência de pequenas coisas como o livro de ponto eletrónico. A climatização da 

escola é péssima, colocando os alunos em clara desvantagem face aos outros, há 2 anos foi 

mandado um ofício à DGEST informando que os alunos estavam a fazer um exame nacional com 34º 

na sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A direção foi tentando lembrar que a escola existe, e que neste empurra de responsabilidades quem 

está a ser prejudicado são os alunos, foi realizado um cordão humano, uma vigília e dezenas de 

comunicações aos delegados regionais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Em 1 de junho de 2015, no final do mandato de PSD/PP, vem o deputado da AR eleito pelo distrito do 

Porto nas listas do PSD, dizer que "O mapeamento que está a ser ultimado salvaguarda o 

investimento para esta escola. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem grande vergonha, o deputado disse à Lusa que a escola necessita de uma "reabilitação e 

intervenção de fundo" que sirva para "garantir os padrões de qualidade que merece", descrevendo 

várias "estruturas deficientes que são pouco motivadoras". --------------------------------------------------------- 

Quando se lê afirmações destas, ou tentamos esquecer que estamos a falar de um só partido ou 

então compreendemos que em junho de 2015, foi iniciada a campanha eleitoral por parte do PSD/PP. 

Mas será que afirmações destas fazem esquecer o calvário vivido pelos alunos, professores e 

funcionários da escola? Será que fazem esquecer que até naquele mapeamento de que fala o senhor 

deputado do PSD, a verba que servirá para as tão necessárias obras são claramente insuficientes. 

3,4 milhões é claramente insuficiente e resulta de fundos comunitários, e colide com o orçamento de 6 

milhões que iria permitir a substituição da iluminação, janelas, pisos, mantendo a estrutura da escola, 

mas criando um novo bloco de apoio com biblioteca, salas de apoio ao estudo, auditório, no agora 

espaço ocupado pelos conhecidos “galinheiros”, pavilhões provisórios há anos. Só a Maia, que já viu 

várias escolas serem intervencionadas, ao contrário do concelho de Valongo que não teve uma 

sequer, vai ter uma verba de 7 milhões de euros. Tendo esta “divisão” tido o acordo do presidente da 

CM de Valongo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Podíamos, aqui hoje, fazer aprovar uma moção, tal como muitas outras já aqui aprovadas por 

unanimidade sobre o assunto, mas a verdade é que estas são terão um verdadeiro impacto quando 

tivermos no governo gente que faz lá o que diz que faz aqui.” ------------------------------------------------------ 

- Requerimento – Apoios Sociais aos Idosos (anexo como Doc.4): ---------------------------------------------- 

“Ermesinde, a freguesia mais urbana e populosa do Concelho de Valongo, tinha em 2001, pelos 

censos, 38 315 habitantes. Apesar dos censos de 2011 registarem um aumento residual da 

população, a verdade é que nos anos anteriores a 2001, o número de habitantes cresceu de forma 

repentina, não sendo acautelados os serviços/valências necessárias para o bem-estar das 

populações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoje, são notórios esses constrangimentos, quando são requeridos pelos Ermesindenses apoios à 

sua qualidade de vida. Sendo ainda mais visível na camada idosa, devido ao aumento do 

envelhecimento da população. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O conjunto de respostas de apoio social para pessoas idosas cujo objetivo é privilegiar, através de 

serviços e equipamentos adequados, a manutenção dos utentes no seu meio familiar e social e 

promover o apoio à família, é escasso, por exemplo, em Ermesinde. --------------------------------------------- 

Na carta social, no que se refere a Ermesinde, encontramos que presta a resposta social Serviço de 

Apoio Domiciliário as seguintes associações: --------------------------------------------------------------------------- 

Centro Social de Ermesinde - 120 utentes -------------------------------------------------------------------------------- 

Associação de Solidariedade Social - O amanhã da criança - 55 utentes ---------------------------------------- 

Casa do Povo de Ermesinde - 35 utentes -------------------------------------------------------------------------------- 

É do conhecimento público, situações de idosos que aguardam por uma resposta da Segurança 

Social neste âmbito, desde há mais de 5 anos e que continuam em lista de espera nas diferentes 

associações que prestam este serviço, tendo que recorrer a serviços privados que cobram valores 

incomportáveis pelas suas parcas reformas. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mas será que a situação nas restantes freguesias do concelho é melhor? -------------------------------------- 

Assim, vimos por este meio requerer que seja prestado a esta Assembleia, informação sobre os 

apoios sociais prestados aos idosos no concelho, nomeadamente: ----------------------------------------------- 

Como é realizado o acompanhamento por parte do pelouro da ação social dos protocolos existentes? 

Qual a capacidade de resposta às necessidades que o concelho tem a esse nível? ------------------------- 

Quantos idosos se encontram em listas de espera? ------------------------------------------------------------------- 

Há alguma tentativa de rentabilizar recursos entre as Freguesias?” ----------------------------------------------- 

- Pergunta – Comissão da Toponímia: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“O que aconteceu à comissão nomeada no início do mandato por esta assembleia? Não é verdade 

que a comissão nunca tenha tomado posse, uma vez que houve uma reunião da comissão em 2014. - 

O que motivou a alteração da comissão da Toponímia em 14/05/2015 e o porquê desta ainda não ter 

reunido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Existem neste momento ruas sem nome no concelho, situação que cria constrangimentos aos 

moradores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não se percebe que estando a comissão constituída, não funcione. ---------------------------------------------- 

É dito pelo executivo camarário que a responsabilidade desta situação é deste órgão, por esse motivo 

vimos pedir esclarecimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal.” -------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Armando Gabriel Teixeira Baltazar, fez a leitura de 

um Documento que se anexa à presente ata como Doc.5. --------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias Monteiro, apresentou as 

seguintes Moções: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Moção – Pelo apoio efetivo aos refugiados – Pela criação duma rede de locais-refugio, anexa à 

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

- Moção – Contra o aumento do preço da água – Contra a privatização do sector das águas, anexa à 

presente ata como Doc.7; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida fez a leitura de um Documento que se anexa à presente ata como Doc.8. -------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto Soares, começou por dizer 

que na reunião da Assembleia realizada em 5 de junho colocou algumas questões relativas à 

freguesia de Alfena, tendo recebido resposta às mesmas no passado dia 28 de setembro, ou seja dois 

meses depois, o que demonstra uma falta de respeito pela população de Alfena. ---------------------------- 

Um das questões colocada foi: como se encontrava o projeto da Levada do Cabo - projeto que estava 

em PPI já no ano passado não se tendo concretizado - tendo obtido a seguinte resposta: ----------------- 

- No dia 7 de julho o projeto foi enviado para a Agência Portuguesa do Ambiente; --------------------------- 

- No dia 20 de julho houve uma reunião no local, o projeto teve que ser alterado porque da forma que 

estava feito não poderia ser concretizado. -------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou dizendo que quando da visita ao local no dia 20 de julho a Junta de Freguesia de Alfena 

não foi informado quando é parte interessada e, quem pediu o projeto, tendo uma palavra a dizer 

sobre o mesmo. Não é uma decisão só da Câmara e da Agência Portuguesa do Ambiente, por isso 

considera que houve um desrespeito por parte da Câmara para com a Junta de freguesia. --------------- 

Disse de seguida que relativamente à estrada de Cabeda tomou conhecimento da obra através do 

site da Câmara, pois não houve a delicadeza e educação de avisarem a Junta de Freguesia que a 

obra se ia iniciar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Congratulou-se, de seguida, com a realização da Festa do Brinquedo em Alfena, apesar do protesto 

de alguns, mas ficará preocupado quando essas pessoas deixarem de protestar porque aí estará a 

fazer algo de errado, porque em Ermesinde pode-se interromper ruas por causa da Festa do São 

Lourenço ou da Festa da Santa Rita, em Sobrado interrompe-se uma estrada nacional para a 

realização do São João de Sobrado, em Valongo interrompe-se a circulação na estrada para a 

realização da Festa do Pão e da Regueifa, mas em Alfena não. --------------------------------------------------- 

Disse, ainda, que relativamente à Festa do Brinquedo em Alfena houve um sentimento de orgulho 

coletivo pelo que foi lá concretizado, evento que só foi possível com o empenhamento da Câmara 

Municipal e dos seus colaboradores; a Junta de Freguesia também deu o seu contributo bem como os 
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fabricantes de brinquedos e as associações; toda a comunidade se associou para que, durante três 

dias, o centro das atenções fosse Alfena no que ao brinquedo diz respeito. ------------------------------------ 

Continuou dizendo que espera em breve fazer uma reunião de avaliação da Festa do Brinquedo, que 

considera ser importante, pois nem tudo foram rosas e será possível fazer melhor. -------------------------- 

De seguida disse que é necessário o projeto da Oficina do Brinquedo avançar, o Município de 

Valongo tem duas marcas que nenhum outro tem, as Bugiadas e o Brinquedo e, pelas respostas 

evasivas do Senhor Presidente da Câmara relativamente ao projeto da Oficina do Brinquedo este 

estará parado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, questionava o Senhor Presidente da Câmara a dizer qual o ponto de situação do projeto da 

Oficina do brinquedo e qual a evolução que teve relativamente àquilo que viu há seis meses: o projeto 

de arquitetura em 3D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à questão que colocou sobre o aproveitamento das margens do rio Leça, disseram-lhe que 

não se fez nada porque primeiro têm que negociar com os proprietários dos terrenos. Mas, primeiro 

não tem que haver um projecto para depois se negociar com os proprietários? E se as pessoas não 

quiserem negociar e o projeto tiver interesse não poderá haver a figura da expropriação? ---------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dizer que o que se passou com a convocatória desta Assembleia foi uma vergonha. ------------------------ 

- No dia 21, uma convocatória para uma Assembleia Extraordinária; no dia 22 com a respetiva 

retificação passando de extraordinária a ordinária; -------------------------------------------------------------------- 

- No dia 25, apresenta-se uma adenda, o que é normal tendo havido reunião de Câmara; ----------------- 

- No dia 27, reenvio de documentos da adenda porque não estavam devidamente digitalizados; -------- 

- No dia 28, nova retificação relativa a lapsos na deliberação com a aprovação da taxa do IMI, num 

documento importante que tinha falhas. Exº: não constava o valor da taxa. ------------------------------------ 

- No dia 28, em catadupa, uma série de respostas, mal feitas, a questões colocadas em Assembleia 

do mês de junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que tem que haver um esforço para evitar este tipo de situações; as coisas têm que 

ser validadas antes de serem feitas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao protocolo, recorda o que o Senhor Presidente da Câmara disse – o protocolo é lei e 

eu sou um homem de lei – mas o Senhor Presidente da Câmara esquece - se de muito protocolo: ----- 

- Na inauguração da Expoval, depois de uma intervenção desastrosa de um técnico da Câmara, onde 

o técnico se esqueceu de referir o Presidente de Junta da terra que acolhe o evento, o Senhor 

Presidente da Câmara na primeira visita à Expoval esquece - se de convidar o presidente da Junta de 
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Ermesinde para estar ao seu lado, o que será duvidoso sob o ponto de vista de protocolo, 

evidenciando uma situação desagradável. ------------------------------------------------------------------------------- 

Na inauguração da Festa do Brinquedo em Alfena o Senhor Presidente da Junta teve o cuidado de 

referir a presença dos Membros Municipais, coisa que o Senhor Presidente da Câmara deveria ter 

feito e não fez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou dizendo que, obviamente, é impossível o Senhor Presidente da Mesa estar presente em 

todos os eventos da Câmara Municipal de Valongo, mas, talvez, será possível que o Senhor 

Presidente da Mesa se faça representar pelo Senhor Primeiro Secretário, como por exemplo na Festa 

do Brinquedo poderia ter falado com o Primeiro Secretário para o substituir e caso este não pudesse 

falar com a Segunda Secretária para o fazer. --------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito às respostas aos requerimentos apresentados e às perguntas que são colocadas 

ao executivo, é missão exclusiva do Senhor Presidente da Mesa zelar para que isso seja feito 

atempadamente; é inadmissível estar dois meses e meio à espera de respostas que depois são, no 

mínimo, incompletas, evasivas, pouco concretas. ---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, César Augusto de Oliveira Ferreira, fez a leitura 

de uma Moção – Acessibilidade em Ermesinde – Extinção de portagens em Valongo, anexa à 

presente ata como Doc. 9, cujo teor se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 

“Com a abolição da portagem no nó de Ermesinde, os moradores da freguesia de Valongo, por forma 

a evitarem o pagamento da portagem, começaram a utilizar a entrada de Ermesinde para acederem à 

A4 e para saírem da mesma. Assim, a confluência de veículos provenientes de outras freguesias 

limítrofes, como é o caso de Alfena e Valongo, que para evitarem custos preferem entrar na A4 

através deste nó, veio provocar um aumento significativo de automóveis às horas de ponta, que se 

acumulam em filas intermináveis, dificultando as acessibilidades e os tempos necessários para 

efetuar qualquer viagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prevê-se o alargamento da A3, mas não há qualquer indício que mostre que, por exemplo, os antigos 

pórticos em Ermesinde vão ser retirados, para permitir uma maior fluidez de trânsito. Por isso, na 

opinião da CDU, o alargamento da A3 não irá solucionar o problema existente, na saída e entrada 

para a autoestrada pelo nó de Ermesinde. Apenas a retirada dos antigos e a abolição da portagem em 

Valongo, poderia vir a menorizar este problema. ----------------------------------------------------------------------- 

Para agravar mais esta situação, as constantes medidas levadas a cabo pelos últimos governos que 

incentivam uma política de privatizações dos serviços públicos de transportes, que assentam numa 

questão economicista, com redução de serviços prestados e na menor qualidade dos mesmos, que 

tenderá a agravar-se no futuro caso não haja uma preocupação latente por parte dos interessados. --- 
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Neste sentido e considerando que nada foi feito na ligação ao nó de Ermesinde para facilitar o acesso 

às autoestradas em causa, a Assembleia Municipal de Valongo, reunida em sessão ordinária em 30 

de setembro de 2015, no exercício do seu dever de defesa dos interesses da população do seu 

concelho, delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propor ao Governo, a abolição das portagens no nó de Valongo e a retirada dos antigos pórticos, por 

forma a libertar o fluxo diário de tráfego proveniente desta freguesia que conflui para o nó de 

Ermesinde, reduzindo assim os condicionalismos existentes na entrada e saída desse nó. ---------------- 

Enviar cópia desta moção ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Economia, aos Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República.” --------------------------------------------------------------------------- 

De seguida passaria a fazer uma questão ao Senhor Presidente, através da Mesa, em relação a uma 

questão do andante da Travagem: o que o Senhor Presidente da Câmara nos pode dizer, o que fez 

entretanto em relação ao “problema do zoneamento do andante na situação da Travagem”? ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, António César Ribeiro Ferreira, fez a leitura de um 

Voto de Louvor – Clube de Ciclismo de Sobrado – anexo á presente ata como Doc. 10. ----------------- 

Disse de seguida que pretendia felicitar o executivo pelo excelente arranque do ano letivo, foi muito 

bem coordenado em comparação ao que se tem passado em muitos pontos do país. ---------------------- 

Continuou dizendo que fez dois anos que o atual executivo tomou posse, e todos sabem das 

dificuldades que encontraram, e os problemas que enfrentam e tiveram que ser enfrentados, tirando 

os joguinhos políticos, mas que continuem a acreditar que as dificuldades vão ser superadas. ----------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho, 

começou por dizer que compreende o Presidente da Junta de Freguesia de Alfena, mas este não está 

sozinho; mas não são só eles a sentir que são desrespeitados por parte do Senhor Presidente da 

Câmara, pelas conversas que tem tido esse comportamento é generalizado. ---------------------------------- 

Disse de seguida que, em dois anos de mandato, o Senhor Presidente da Câmara nunca discutiu com 

ele uma obra, um problema, uma opção, um projeto para a cidade de Ermesinde. --------------------------- 

Muitas foram as páginas escritas e a tinta gasta com os Acordos de Execução, e a partir da data da 

sua assinatura é competência das juntas gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes 

transferidos; em Ermesinde passa-se uma borracha por cima; a retroescavadora, porque foi sobre o 

espaço delegado ao abrigo do Acordo de Execução que se passou com a retroescavadora para se 

construir uma horta - depois os moradores reclamaram e reconstruiu-se o jardim - uma obra que ficou 

bonita, mas uma vez que era um espaço verde da gestão da Junta de Freguesia esta deveria ter sido 

contactada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Disse de seguida que a Câmara na semana a seguir ao início dos trabalhos no troço do rio Leça 

decidiu, também, colocar máquinas no rio a jusante, e ao passar com a retroescavadora por cima da 

ponte partiu-se uma pedra; gostava de saber se essa pedra, que servia de base à ponte, já tinha sido 

colocada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Expoval foi um momento alto, mas um momento alto às custas da TVI, dos DAMA, 

do Zé Amaro, porque tecido empresarial do concelho tinha muito pouco e a Expoval desde 85 é a 

Mostra das Atividades Económicas do Concelho de Valongo; tinha fumeiro, enchidos, as tendas por 

fora estavam magnificas, parabéns, mas por dentro não tinham alma, o espaço estava despido e, 

pessoalmente, não se reviu naquele tecido empresarial. ---------------------------------------------------------- 

Quanto à questão da falta de respeito ele verificasse aos mais variados níveis. Há dois anos atrás, na 

gestão do PSD, a Câmara tinha gasto 80 mil euros com a TVI; tinha gasto uma fortuna e era uma 

decisão errada por não haver dinheiro para fazer obra e gastar tanto com a TVI. Futuramente, irá 

apresentar um requerimento para perceber quanto custou a vinda da TVI a Ermesinde. ------------------- 

Na sua opinião a Câmara deve investir para dar projeção à cidade; não põe em causa o investimento, 

porque o comércio e as empresas ganham, a cidade ganha; a coerência de atitudes é que é diferente: 

o facto de há dois anos se poder criticar por serem outros a fazê-lo. --------------------------------------------- 

Continuou dizendo que teve conhecimento da 8.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal, e 

mais uma vez ficou triste com a atitude da Câmara, na pessoa do Senhor Presidente ou do Senhor 

Vice-Presidente que detém o pelouro das finanças, porque aos projetos de investimento em 

Ermesinde foram retirados 32 mil e 500 euros; não houve qualquer investimento no Complexo 

Desportivo dos Montes da Costa, bandeira levantada em campanha eleitoral pelo PS, e o Senhor 

Vice-Presidente há meses disse-lhe que estavam à espera do material para montar o sistema de 

rega; terão os 32 mil e 500 euros servido para ajudar a reforçar a obra do Pavilhão Municipal de 

Valongo em mais 50 mil euros? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida deu os parabéns pela substituição da cobertura da Piscina de Ermesinde, que está com 

muito mais luz, um ar mais airoso, embora os remates das paredes laterais não foram feitos. ------------ 

Relativamente ao Acordo de Execução e, até à presente data, ainda há funcionários ao abrigo do 

Acordo que não se apresentaram ao serviço; seguirá por parte da Junta de Freguesia de Ermesinde 

um documento a informar que fizeram a substituição desses funcionários com funcionários da equipa 

da Junta, e não estarão disponíveis para acolher os funcionários que estavam previstos uma vez que 

passaram 4 meses e a Câmara disponibilizou recursos que não devia. ------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, Adelino Joaquim Machado Soares, fez a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“A Assembleia Municipal através da comissão de líderes e durante o 1.º semestre deste ano realizou 

várias reuniões com instituições de solidariedade social no Concelho, para se apurar das dificuldades 

e preocupações existentes manifestadas pelos respetivos dirigentes associativos que 

permanentemente se vêm a braços com respostas concretas aos seus utentes. ------------------------------ 

Das respostas necessárias ao acompanhamento dos idosos, dos jovens e das nossas crianças, 

muitas questões deverão ter sido abordadas, como também a avaliação acerca de outras respostas 

de apoio social a desempregados assim com aqueles que as procuram para a obtenção de alimentos.  

Provavelmente muitas indicações acerca dessas dificuldades e preocupações foram dadas a 

conhecer, indicações essas que evidenciarão o grau de evolução mais ou menos preocupante nos 

serviços prestados, mas também do grau de degradação social evidenciada no nosso Concelho. ------- 

Perante esta situação gostaríamos de ser informados acerca de, qual a avaliação que foi feita pela 

comissão que encetou a realização destas reuniões, que respostas vão ser dadas às instituições e 

qual a indicação que vai ser prestada à Câmara Municipal para que o seu serviço de ação social 

desenvolva um acompanhamento necessário através dos seus serviços. --------------------------------------- 

Esta informação é necessária para que não fiquem dúvidas nas instituições acerca do interesse 

destas reuniões, devendo no nosso entender ser prestada posteriormente uma informação às 

instituições que reuniram connosco.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou a seguinte questão: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“O estado de alguns arruamentos suscita preocupações, quanto à sua degradação. Chamava atenção 

para a entrada da Rua do Mercado na sua ligação a partir da Egas Moniz. O seu estado é de tal 

ordem de preocupação, que tem dado origem a várias quedas e consequentes queixas dos 

utilizadores da Feira/Mercado.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Torres Gonçalves, fez a leitura do 

seguinte documento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Em diversos momentos, a bancada do PPD-PSD/PPM alertou para um conjunto de ilegalidades 

cometidas por esta Câmara Municipal relativamente à falta de resposta aos requerimentos 

apresentados por esta Assembleia. Fizemo-lo, nomeadamente, nas sessões da Assembleia Municipal 

de 30 de setembro e 27 de novembro de 2014. Porém, infelizmente o incumprimento da lei, bem 

como o desrespeito institucional, mantém-se. --------------------------------------------------------------------------- 

O artigo 35.º, n.º 1, alínea s), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, dispõe que “Compete ao presidente da câmara municipal responder, em 

tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação na sessão seguinte da assembleia municipal, aos 

pedidos de informação apresentados por esta”. ------------------------------------------------------------------------ 
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Na assembleia de 30 de abril de 2014, o grupo municipal PPD-PSD/PPM apresentou, por via da mesa 

da Assembleia, um requerimento por escrito dirigido à Câmara Municipal relativamente à candidatura 

à UNESCO das Bugiadas e Mouriscadas. A Câmara Municipal demorou mais de seis meses e três 

sessões da Assembleia Municipal para responder. Quando o fez, em 27 de novembro de 2014, 

apresentou uma resposta incompleta. Reiteramos o requerimento na sessão de 25 de fevereiro de 

2015. A Câmara Municipal demorou dois meses a responder e voltou a fazê-lo de forma incompleta, 

não respondendo à parte do requerimento que solicitava o “organigrama funcional, ou seja, quem faz 

o quê neste processo/candidatura desde o início do mandato”. ---------------------------------------------------- 

REQUERIMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, apresenta-se novo requerimento à Câmara Municipal de Valongo, através da Mesa, 

solicitando que seja disponibilizada a identificação de todas as entidades (públicas e privadas) e 

pessoas (internas e externas à Câmara Municipal de Valongo) que estiveram envolvidas no processo 

de candidaturas das Bugiadas e Mouriscadas a Património Imaterial da Humanidade, acompanhada 

das funções exercidas e tarefas desempenhadas. --------------------------------------------------------------------- 

Na assembleia de 4 de julho de 2014, o grupo municipal PSD-PPM apresentou, por via da mesa da 

Assembleia, um requerimento por escrito dirigido à Câmara Municipal relativamente à queixa 

alegadamente apresentada devido ao assalto ao gimnodesportivo de Sobrado. Recebemos, 

entretanto, uma resposta ao requerimento, porém incompleta. Naquele requerimento, solicitamos a 

entrega da cópia da queixa apresentada à Polícia, o que não aconteceu. Em 27 de novembro de 2014 

reiterámos o pedido. Foi-nos disponibilizado um documento, que não a queixa solicitada. O artigo 

14.º, n.º 1, da Lei de Acesso aos Documentos da Administração, aprovada pela Lei n.º 46/2007, de 24 

de agosto, impõe um prazo de dez dias para a resposta aos pedidos de acesso aos documentos 

administrativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUERIMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, reiteramos, aqui, o requerimento para que a Câmara Municipal nos forneça uma cópia 

da referida queixa-crime, no prazo legal de 10 dias. ------------------------------------------------------------------ 

Na sessão da Assembleia Municipal que decorreu no passado dia 5 de junho, a bancada do PPD-

PSD/PPM solicitou o seguinte esclarecimento ao Senhor Presidente da Câmara: --------------------------- 

“(...) há uma outra medida que tem sido sugerida e que iria facilitar imenso o desvio do trânsito, 

medida essa que seria tornar a Rua da Costa transitável. Esta rua poderia tornar-se assim na 

principal via alternativa para o trânsito nos dias de festa. A rua encontra-se atualmente em terra 

batida e para isso seria necessário a sua pavimentação. Pergunto à C.M.V. se já considerou esta 

situação e se pensa fazer alguma intervenção neste âmbito. Se sim, para quando está prevista essa 

intervenção?” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A resposta do Senhor Presidente da Câmara limitou-se ao seguinte: “Relativamente à rua da Costa o 

processo está a ser trabalhado, e acompanhado pelo Presidente da Junta; conta que ainda este ano 

possa ser feita uma intervenção”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUERIMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não estando esclarecidos, reiteramos aquele pedido de esclarecimentos, agora por escrito: A 

Câmara Municipal de Valongo já considerou a possibilidade de pavimentar a Rua da Costa em 

Sobrado para a tornar transitável, de forma a tornar-se assim na principal via alternativa para o 

trânsito nos dias de festa? Se sim, para quando está prevista essa intervenção? --------------------------- 

Na mesma sessão da Assembleia Municipal foi pedido o seguinte esclarecimento: ------------------------- 

“No passado mês de fevereiro foi colocada à C.M.V. a seguinte questão: - Existe algum protocolo 

entre a Câmara Municipal de Valongo e o Clube Desportivo de Sobrado que espelhe a vontade 

expressa de qualquer uma das partes na utilização do equipamento, bem como regule as condições 

de funcionamento e de cedência/ concessão para a prática desportiva da respetiva coletividade? ----- 

A C.M.V., na pessoa do Sr. Presidente, respondeu que estavam a ser tomadas diligências no âmbito 

do protocolo para utilização do equipamento e que o mesmo estaria concluído para breve. Gostava 

de saber se o respetivo Protocolo está já concluído? Caso a resposta seja negativa, qual é a 

previsão para sua conclusão? Se está concluído, gostaríamos que a C.M.V. o divulgasse para 

podermos ter acesso”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A resposta do Senhor Presidente foi a seguinte: Quanto à questão do Estádio de Sobrado ainda não 

existe nenhum avanço, há uma parcela do imóvel que ainda não foi registada em nome do Município, 

mas que será brevemente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não estando esclarecidos, reiteramos aquele pedido de esclarecimentos, agora por escrito: O 

Protocolo prometido entre a Câmara Municipal de Valongo e o Clube Desportivo de Sobrado já foi 

celebrado? Caso a resposta seja negativa, qual é o prazo previsto para a sua celebração? Caso a 

resposta seja positiva, requeremos o acesso a tal protocolo. ------------------------------------------------------ 

Terminamos, repetindo o repto ao Senhor Presidente da Mesa: diligencie no sentido da Câmara 

Municipal respeitar institucionalmente esta Assembleia, cumprindo a legalidade, respondendo no 

tempo devido aos requerimentos apresentados.” ---------------------------------------------------------------------- 

De seguida fez a leitura de um Requerimento, anexo à presente ata como Doc.11, cujo teor se 

transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Tendo vindo a público informação relativa ao apoio a prestar por autarquia locais aos refugiados que 

têm chegado a território europeu vindos de cenários de guerra, requer-se que a Câmara Municipal 

esclareça se prestará tal apoio e quais as medidas tomadas até este momento nesse sentido.” -------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Narciso Joaquim Pereira de Moura, fez a leitura de 

um Voto de Louvor à Associação Desportiva de Valongo que se anexa à presente ata como Doc.12.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Albino da Silva Martins Poças, fez a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Eu compreendo, assim como muitos Valonguenses, as razões do seu azedume e 

pseudopreocupação em relação às transformações produzidas no Hospital de Valongo. ------------------- 

Apraz-me, no entanto registar, que os números que eu apresentei na intervenção que fiz, não foram 

por si contestados e, como eles são bem elucidativos, a Exma. Assembleia saberá tirar, as 

necessárias ilações, acerca do seu incómodo. -------------------------------------------------------------------------- 

Já agora, aproveito para o informar, que o Processo de autorização de funcionamento da unidade de 

hemodiálise foi há dias assinado pelo que, contrariamente à sua vontade, o hospital de Valongo terá a 

funcionar, dentro de poucos meses, a preciosa e bem-vinda Unidade de Hemodiálise.” -------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias Monteiro, disse que lamenta 

que muitos Membros da Assembleia Municipal não ouçam a população de Valongo, porque 99,9% 

quando vai ao Hospital de São João com uma dor de cabeça não tem a visita do Presidente; é nesse 

sentido que vai continuar a defender a população. --------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, começou por dizer que 

relativamente à questão dos refugiados houve uma reunião nas instalações do Museu com várias 

entidades e várias instituições ligadas à Rede Social, incluindo párocos das freguesias do Concelho. - 

Informou que o Centro Social de Ermesinde, até hoje, foi a única entidade que sinalizou uma casa à 

Plataforma de Apoio aos Refugiados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

No decorrer dessa reunião de trabalho várias instituições, perceberam a filosofia do programa – uma 

instituição, uma família – sinalizaram a possibilidade de algumas casas. ---------------------------------------- 

A Câmara esclareceu que não tem condições para disponibilizar uma casa, o regulamento não o 

permite, e neste momento têm um problema complicado pois existem 1103 casas sociais e 926 

famílias à espera de habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que a concretizarem-se as manifestações que houve na reunião podem ter 5 a 6 

habitações para acolher refugiados, o que é extremamente positivo já que, os dados da CNIS, até 

ontem, dizem que só existem 100 habitações sinalizadas. ---------------------------------------------------------- 
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Continuou dizendo que todas as associações podem ajudar das mais variadas formas. À Câmara 

compete, através da Plataforma Solidária - e é esse o seu papel - dinamizar, coordenar, chamar as 

instituições; e foi isso que aconteceu. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Expoval foi uma satisfação muito grande a aposta que fizeram na mudança de 

filosofia em torno da Expoval. -----------------------------------------------------------------------------------------

Estes eventos têm sempre necessidade de serem melhorados, mas este ano a Expoval foi muito 

diferente no sentido de trabalhar os conteúdos, fez-se, pela primeira vez, uma exposição sobre as 

serras, património natural que ninguém conhecia e foi um sucesso dentro e fora das fronteiras do 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Houve um conjunto de demonstrações ao vivo daquilo que é a panificação, a ardósia e o brinquedo. – 

Foi dada força ao vinho verde com uma entronização da Câmara: o produtor Esteves Monteiro detém 

cerca de 1% de toda a área do vinho verde. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Time Out dedicou duas páginas à tradição da panificação no concelho de Valongo, os padeiros e os 

biscoiteiros e toda a gente ligada à indústria agradecem muito, porque isso traduz-se em vendas, em 

visibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente a Ermesinde disse que a Câmara, este ano, afetou mais de um milhão de euros à 

freguesia, entre os 300 mil euros cativados para a expropriação do Campo de Sonhos, e os 700 mil 

euros - embora financiados - para a Loja do Cidadão, o que considera expressivo da vontade do 

executivo mudar a forma de funcionamento, resolvendo problemas. ---------------------------------------------- 

Disse de seguida que a 8.ª alteração surgiu para responder a um problema emergente, assim como 

estão disponíveis para resolver outros problemas noutros pontos do Concelho. ----------------------------- 

Quanto à questão colocada pelo Membro César Ferreira, eleito pela CDU, sobre o andante, o 

problema não é só da Travagem, é um problema que tem sido falado no Conselho Metropolitano e no 

Conselho de Administração da Metro e dos STCP, mas trata-se de falta de entendimento entre as 

entidades na distribuição das receitas, e, na sua opinião, terá a ver com o processo de privatização. -- 

Em relação à Oficina do Brinquedo vão fazer tudo para que ela exista; é necessário preparar o 

processo de uma forma sólida, para que seja uma realidade, está incluída uma verba no orçamento 

mas dependem dos Fundos Comunitários para a concretização do projeto. ------------------------------------ 

Relativamente à questão colocada pela Membro Sónia Sousa sobre o mapeamento: o mapeamento 

não foi da parte das escolas mas sim da responsabilidade do Governo da República. ---------------------- 

O executivo, com a ajuda do Presidente da CCDR, conseguiu que incluíssem a Escola Secundária de 

Valongo, com uma verba simbólica, mas foi incluída pela DGEST que assumiu que tinha que estar 

incluída a Escola Secundária de Valongo com a Escola Secundária de Ermesinde. ------------------------- 
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A verba que foi incluída não chega mas a partir do momento que o Governo da República assumiu e 

sinalizou como obras prioritárias é ele que vai ter que encontrar verbas através da reprogramação. ---- 

Relativamente à Comissão da Toponímia está a aguardar um despacho dele - o atraso não tem a ver 

com o Senhor Presidente da Assembleia - mas nos próximos dias será convocada. ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

continuação do período Antes do dia no fim da reunião, sendo votado por unanimidade. ------------------- 

De seguida colocou á discussão o ponto 1. Discussão e aprovação das atas das reuniões dos dias 

05.06.2015 e 30.07.2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ata do dia 05.06.2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

disse que relativamente à ata n.º 19 a CDU entregou dois requerimentos que até agora ainda não 

obtiveram resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Torres Gonçalves, ausentou-se da 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação a ata do 

dia 05.06.2015 sendo aprovada por unanimidade, não participaram na votação 7 Membros por não 

terem estado presentes da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocou de seguida à discussão a ata da reunião realizada no dia 30.07.2015. ------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

disse que a gravação de uma reunião deve servir como material de apoio à escrita da ata, não se 

pode contar que a gravação funcione e não se deve estar na reunião sem tirar apontamentos. ---------- 

Quem deve tirar apontamentos, o regimento diz que é o funcionário que está a fazer secretariado à 

reunião, mas o Presidente da Assembleia, também tem consigo, para o ajudar nos trabalhos da 

reunião, dois secretários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Disse de seguida que não percebe como é possível três pessoas, que deviam estar a secretariar a 

reunião, não tenham tomado apontamentos como, por exemplo, a ordem das intervenções. -------------- 

No caso da CDU, entregaram as intervenções escritas e estas estão vertidas na ata; no caso da 

página três onde diz – e disse subscrever a proposta do Senhor Presidente de Junta de Alfena – o 

problema é que não foi só apresentada a proposta de alteração, ele também fez uma intervenção. ----- 
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Faltam intervenções, não sabe se a ata estará em condições de ser aprovada, mas custa-lhe votar 

contra uma ata; deve-se tentar chegar a um consenso de quem está a secretariar a reunião vai tomar 

muito mais notas, e haver um compromisso de que uma situação destas não vai voltar a acontecer. --- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, disse que foi uma situação 

que não é habitual, mas aconteceu, e foi feito um esforço para se fazer o projeto de ata, que 

atempadamente, foi enviado a todos os líderes municipais para sugestões, e não foi dada qualquer 

resposta por parte destes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse, ainda, que houve muito tempo para poderem fazer as correções que entendessem 

necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

disse as intervenções da CDU constam da ata, que a questão que coloca respeita às intervenções 

das outras forças políticas que não constam. ---------------------------------------------------------------------------- 

Continuou dizendo que o projeto de ata poderá ter sido entregue a tempo mas não cabe aos Membros 

da Assembleia fazerem as atas ou seja, apontarem as intervenções que são feitas. ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Nuno Miguel Borges Pinheiro Cardoso, disse que 

relativamente a este assunto tiveram a oportunidade de comentar as preocupações que a Membro 

Sónia Sousa apresentou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A data em que foi enviado o projeto de ata permitiu lançar algumas sugestões, alguns resumos das 

intervenções e, ele próprio, teve oportunidade de enviar um breve resumo das intervenções que fez. -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação a ata do 

dia 30.07.2015, sem aprovada por maioria, com 3 abstenções do Grupo Municipal da CDU. Não 

participaram na votação 2 Membros por não terem estado presentes da reunião. ---------------------------- 

De seguida colocou à discussão o ponto 2.1 Atividades de Animação e de Apoio à Família – 

Contratos Interadministrativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

relativamente ao documento tem que ser corrigido o quinto ponto em que menciona obrigações da 

freguesia - “Gerir e dinamizar as Atividades de Apoio à Família no Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde…”, ou seja, quem preencha em cima a freguesia de Campo obriga-se a gerir o 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde, de Valongo e assim sucessivamente. ------------------------------- 
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Assim, a Câmara deve ter mais cuidado ao validar os documentos que envia para a Assembleia, 

porque são assuntos sérios. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida apresentou um Requerimento que se anexa à presente ata como Doc.13, cujo teor se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“O Grupo Municipal do PSD/PPM vem por este meio solicitar á Câmara Municipal de Valongo, através 

da mesa, que seja dado conhecimento a todos os grupos municipais os relatórios e avaliações 

técnicas sobre os serviços prestados por todas as entidades parceiras no âmbito das atividades de 

animação e apoio á família.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

começou por dizer que no ponto 5.º alínea b), diz - “Assegurar a colocação e gestão do pessoal não 

docente, em articulação com o Município e com o Agrupamento, disponibilizando, por sala, dois 

agentes de ação educativa, prestando apoio ao serviço de refeições”, o que deduz do texto é que os 

dois agentes da ação educativa vão estar a prestar apoio ao serviço de refeições, é para isso que é 

necessário os dois agentes, para prestar apoio ao serviço de refeições, e não será isso que se quer 

dizer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O que deve ser dito é que têm que estar sempre na sala dois agentes, e esses dois agentes também 

têm que prestar serviço de apoio ao serviço de refeições. ----------------------------------------------------------- 

De seguida fez a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“Ainda que seja favorável o nosso voto em relação ao Contrato Interadministrativo de Colaboração 

com o Município para a implementação das Atividades de Animação e de Apoio à Família na 

Educação Pré-Escolar da Rede Pública, não podemos deixar de colocar algumas questões face à 

implementação e execução das referidas atividades, bem como de manifestar a nossa posição quanto 

a este processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de mais, gostaríamos de conhecer, em momento oportuno, os planos de atividades definidos 

pelas instituições de ensino ou organismos responsáveis por estas respostas, mais concretamente as 

atividades efetivamente desenvolvidas, as competências profissionais dos agentes educativos 

responsáveis pela execução das mesmas, bem como as condições contratuais dos mesmos. ----------- 

A resposta a estas perguntas/requerimento parecem-nos que serão fáceis de serem produzidas já 

que compete à CM compilar os relatórios de avaliação emitidos pelas entidades parceiras. Logo, 

aquilo que nos devem fazer chegar é exatamente a compilação do ano letivo passado, que já deve ter 

sido realizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É nossa opinião, como aliás tivemos já oportunidade de expor em sede de Assembleia Municipal, que 

estas atividades deverão ser concebidas e executadas por profissionais com competências para o 
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efeito, garantindo a continuidade dos agentes de ação educativa que asseguram a resposta, de modo 

a criar a necessária segurança e conforto às famílias que delegam e confiam todos os dias os seus 

filhos à instituição escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apesar das entidades terem concordo com os valores, parece-nos que o valor pago aos parceiros é 

manifestamente insuficiente, basta efetuar o cálculo dos valores que têm de ser pagos aos 

profissionais que asseguram esta medida. Também nos parece, que o copagamento efetuado pelas 

famílias do concelho é alto quando comparados com aquilo que é feito em concelhos vizinhos, como, 

por exemplo, em Vila Nova de Gaia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Queremos também deixar claro que é nossa opinião que estas atividades deverão constituir um 

momento de crescimento e de desenvolvimento de competências importantes para as crianças e não 

se devem esgotar na mera observação das dinâmicas que as crianças estabelecem no recinto 

escolar, sem orientação e intervenção ativa de adultos. -------------------------------------------------------------- 

Deverão ser atividades alvo de avaliação periódica, de modo a serem corrigidas dificuldades e 

introduzidas mudanças com impactos positivos. ------------------------------------------------------------------------ 

Deverão ser atividades que permitam a aquisição de novos conhecimentos e experiências, que 

concorram para o sucesso escolar das crianças e que permitam corrigir, ou atenuar, algumas das 

desigualdades sociais que à partida atingem estas crianças e respetivas famílias. --------------------------- 

Sugerimos ainda que, a CM de Valongo fazendo jus às intervenções do Sr. Presidente da Câmara, 

que mostram uma preocupação pela inclusão de todos aqueles que possuem necessidade especiais, 

e até mesmo ao programa eleitoral com que se candidatou, pense numa resposta para os alunos com 

necessidades educativas especiais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Votaremos favoravelmente o Contrato interadministrativo de Colaboração com o Município, mantendo 

as salvaguardas e as nossas sugestões acima elencadas e apelando para que sejam elaborados 

documentos e relatórios esclarecedores sobre esta medida, que deverão, a seu tempo, ser facultados 

aos membros desta Assembleia.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

propôs a seguinte alteração: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“5.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Obrigações da Freguesia de ………………) ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Assegurará a colocações … dois agentes de ação educativa, que prestarão também apoio ao 

serviços de refeições, na vigilância e acompanhamento:” ------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação a 

alteração proposta relativamente ao ponto 2.1 Atividades de Animação e de Apoio à Família – 

Contratos Interadministrativos, sendo aprovada por unanimidade: ----------------------------------------------- 

De seguida colocou à votação o ponto 2.1 Atividades de Animação e de Apoio à Família – Contratos 

Interadministrativos, com a seguinte alteração: ------------------------------------------------------------------------- 

“5.ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Obrigações da Freguesia de ………………) ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Assegurara a colocações … dois agentes de ação educativa, que prestarão também apoio ao 

serviços de refeições, na vigilância e acompanhamento:” ------------------------------------------------------ 

O Ponto foi aprovado por maioria verificando-se a seguinte votação: --------------------------------------------- 

Votos a Favor: 29 votos a favor, sendo: 12 votos do Grupo Municipal do PS, 9 votos do Grupo 

Municipal do PSD/PPM, 3 votos do Grupo Municipal da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do CDS/PP, 

1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do Presidente de 

Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da 

Freguesia de Ermesinde Luís Miguel Mendes Ramalho e 1 voto do Membro Independente Celestino 

Marques Neves.  

Abstenções: 1 abstenções do Grupo Municipal do BE. -------------------------------------------------------------- 

Colocou de seguida à discussão o ponto 2.2 Projeto final de regulamento das Habitações em Regime 

de Arrendamento Apoiado existentes no concelho de Valongo. ---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS, Catarina Maria Moreira das Neves Lobo, fez a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Tal como vem referido na nota justificativa o regulamento agora apresentado à discussão e votação 

final desta Assembleia tende pretende regular as relações entre os munícipes moradores, o Município 

e a Empresa Municipal de Habitação no que respeita à habitação de rendimento apoiado neste 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Embora saibamos que existe, neste momento, um regulamento de habitação social da Câmara de 

Valongo parece-nos importante que este esteja atualizado de forma a colmatar insuficiências e 

omissões existentes, que são contempladas agora neste documento, elaborado ao abrigo das 

disposições da lei 81/2014, de 19 de dezembro, que estabelece o novo regime de rendimento apoiado 

da habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, percebe-se desde logo que a maioria do articulado assenta e segue a referida legislação, 

como aliás não poderia deixar de ser, no entanto há pelo menos duas questões de enorme relevância 

neste regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A primeira diz respeito aos procedimentos da atribuição das habitações, a lei permite três 

possibilidades, concurso por classificação, concurso por sorteio, concurso por inscrição. ----------------- 

Entenderam os responsáveis por este documento que o concurso por inscrição é a opção que melhor 

satisfaz as necessidades das pessoas, necessitadas de habitação, previamente classificadas e 

ordenadas numa lista à qual se recorre sempre que haja habitações vagas. ----------------------------------- 

A segunda questão relevante tem a ver com os despejos, a lei 81/2014 altera o regime até agora 

seguido que dava competência exclusiva aos tribunais para a resolução dos contratos, com a nova lei, 

no caso do Município de Valongo, passam a ser da competência do Presidente da Câmara ou do 

presidente da Empresa Municipal as decisões relativas aos despejos. ------------------------------------------- 

Entenderam, também, os responsáveis por este documento que sendo um poder excessivo e 

unipessoal deveria ser criada uma comissão, composta por cinco elementos, um deles representante 

designado por esta Assembleia, com incumbência de analisar os processos de cessão de contratos 

de arrendamento apoiado, o parecer final requer uma maioria de 4/5 o que torna a decisão mais 

transparente e democrática. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto o Grupo Municipal do PS vota favoravelmente este projeto final de regulamento de 

habitações em regime de arrendamento apoiado existentes no concelho de Valongo.” --------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação o ponto 

2.2 Projeto final de regulamento das Habitações em Regime de Arrendamento Apoiado existentes no 

concelho de Valongo, sendo aprovado por maioria com a seguinte votação: ---------------------------------- 

Votos a Favor: 16 votos a favor, sendo: 12 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Grupo 

Municipal do CDS/PP, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 

voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa e 1 voto do 

Membro Independente Celestino Marques Neves. --------------------------------------------------------------------- 

Votos Contra: 3 votos contra do Grupo Municipal da CDU. --------------------------------------------------------- 

Abstenções: 11 abstenções, sendo: 9 abstenções do Grupo Municipal do PSD/PPM, 1 abstenção do 

Grupo Municipal do BE e 1 abstenção do presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Luís Miguel 

Mendes Ramalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Rosa Maria Sousa Martins Rocha, 

apresentou uma Declaração de Voto cujo teor se transcreve: ----------------------------------------------------- 

“A presente proposta de regulamento, embora já melhor que as que anteriormente vieram a esta 

Assembleia, apresenta, ainda, algumas imperfeições inadmissíveis, atendendo a que, como é natural, 
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passou pelo crivo do gabinete jurídico da Câmara e pelo gabinete do jurista que presta serviços ao 

Município, o Dr. Ricardo Bexiga. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Começo por referir a noção de município constante do artigo 1º, segundo a qual, Município é “a 

Câmara Municipal, entidade proprietária de fogos …”, isto é, para este regulamento, município, a 

pessoa coletiva, é o mesmo que o órgão executivo, a Câmara Municipal! --------------------------------------- 

No artigo 2º n.º 2, define-se habitação como os imóveis … isto é uma fração, uma habitação, para 

efeitos deste regulamento é o imóvel …!! --------------------------------------------------------------------------------- 

No artigo 5.º n.º 2 j) refere-se Declaração da Autoridade Aduaneira, o que não está correto, pois ou se 

refere o nome completo – Autoridade Tributária e Aduaneira – ou, querendo abreviar, deveria usar-se 

a expressão Autoridade Tributária, como aliás se usa num outro documento que vem hoje a esta 

reunião; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No artigo 9.º refere-se “ … vítimas de violência doméstica revestidas de estatuto de vítima …”. 

Revestidas? Como assim? Bastaria usar “ … vítimas de violência doméstica com o estatuto de vítima 

…”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O artigo 12.º n.º 2 acaba com “ … dos anexos.”. Que anexos? Os anexos não têm qualquer 

declaração … --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No artigo 29.º, a propósito da entrada em vigor do regulamento estabelece-se: “O presente 

regulamento entra em vigor nos 30 dias seguintes aos da data da sua publicação …” Nos trinta dias? 

Mas em todos? Se não em todos em qual deles? Não se quererá dizer – no trigésimo dia após a sua 

publicação?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, César Augusto de Oliveira Ferreira, apresentou 

uma Declaração de Voto cujo teor se transcreve: --------------------------------------------------------------------- 

“Tendo em conta com o projeto de regulamento das Habitações em regime de Arrendamento Apoiado 

apresentado tem por base uma lei sobre a qual temos muitas objeções e, sendo coerentes com as 

posições assumidas na Assembleia da República aquando da aprovação da referida lei pelo atual 

governo, com os votos contra de toda a oposição, incluindo o PS, o PCP/PEV e o BE, não podemos 

estar de acordo com a sua aplicação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesse sentido, em conformidade e coerência com a avaliação negativa que fazemos da proposta 

apresentada, esta força política não a aprova.” ------------------------------------------------------------------------- 

Entregou de seguida um pedido de inclusão de ponto na Ordem do Dia para a próxima Assembleia 

Municipal do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“De acordo com o ponto 4), do artigo 24º do Regimento da AM, a CDU indica para inclusão na ordem 

do dia da próxima AM o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Apreciação da situação da habitação social no concelho de Valongo e das respostas dadas pela 

empresa municipal Vallis Habita.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à discussão o ponto 

2.3 Concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia para o fornecimento de gás 

natural para as instalações da Câmara Municipal, por um período de três anos, relativamente a este 

assunto não se verificaram intervenções sendo colocado à votação e aprovado por maioria com a 

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

Votos a Favor: 18 votos a favor, sendo: 12 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Grupo 

Municipal do BE, 1 voto do Grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia 

de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado 

Alfredo Costa Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Luís Miguel Mendes 

Ramalho e 1 voto do Membro Independente Celestino Marques Neves. ----------------------------------------- 

Abstenções: 12 abstenções, sendo: 9 abstenções do Grupo Municipal do PSD/PPM e 3 abstenções 

do Grupo Municipal da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou à discussão o ponto 2.4 Concurso público com publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia para a aquisição de apólices de seguros, por um período de trinta e seis meses. Não 

se tendo verificado intervenções sobre este assunto foi colocado à votação e aprovado por maioria 

com 9 abstenções do Grupo Municipal do PSD/PPM. ----------------------------------------------------------------- 

Colocou seguidamente à discussão o ponto 2.5 Centro Cívico de Campo – Autorização para 

elaboração de projetos pelos serviços camarários, não se tendo verificado intervenções relativamente 

a este assunto foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. -------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, foi colocado à discussão o 

ponto 2.6: Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2016. ------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias Monteiro, disse que o BE vai 

votar contra pois mantêm a posição de que o Município deve fazer um esforço para que as famílias 

tenham um maior rendimento, tendo em conta o que lhes foi retirado nos últimos anos. -------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação o ponto 

2.6 Participação variável no IRS a aplicar aos rendimentos do ano 2016, sendo aprovado por maioria 

com a seguinte votação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO 

26 

   

Votos a Favor: 16 votos a favor, sendo: 12 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Presidente de 

Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de 

Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa e 1 voto do Membro Independente Celestino Marques Neves.  

Votos Contra: 1 voto contra do Grupo Municipal do BE. ------------------------------------------------------------- 

Abstenções: 13 abstenções, sendo: 9 abstenções do Grupo Municipal do PSD/PPM, 3 abstenção do 

Grupo Municipal do CDU e 1 abstenção do Grupo Municipal do CDS/PP. -------------------------------------- 

Colocou de seguida à discussão o ponto 2.7 Lançamento de derrama sobre o lucro tributável, a cobrar 

no ano 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do CDS/PP, Henrique Jorge Campos Cunha, disse que o 

CDS/PP irá votar contra, pois sempre discordou da derrama lançada no Concelho. ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do grupo Municipal do PS, Daniela Filipa Moreira dos Santos, fez a leitura de 

um Documento que se anexa á presente ata como Doc.14. ------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quanto à questão da derrama, a redução da receita é simples de resolver reduzindo a despesa. Disse 

ainda: reduz-se a despesa cortando em festas, em artistas que são convidados, em coisas que não 

são necessárias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O equilíbrio financeiro consegue-se por via da despesa e da receita; corta-se na receita, ajudando os 

lucros das empresas - que precisam deles para reinvestir e continuar a ser competitivas - e corta-se 

na despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, disse que estão a falar na redução 

da derrama para empresas até 150 mil euros; estão a falar de um benefício individual por empresa de 

60/70 euros, um valor que não induz nenhuma inovação e modernização. ------------------------------------- 

Quando olham para o contributo do agregado das empresas estão a falar de cerca de 70 mil euros, o 

benefício coletivo é muito maior. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na área Metropolitana o concelho de Valongo é o segundo que mais dinheiro devolve às famílias, 

mais de 70% do que podem coletar é devolvido às famílias; sem dinheiro não podem comprar 

serviços nem podem manter a qualidade da prestação de serviços. ---------------------------------------------- 

Disse de seguida que a proposta que foi feita para compensar a redução do IMI, uma proposta que só 

vai afetar cerca de 9 mil famílias das mais de 40 mil que vivem no Concelho, ou seja nem 25%, 

entende que a forma mais justa era recuperar essa perda no lucro das empresas. --------------------------- 
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Continuou dizendo que a derrama só é efetivada sobre as empresas que têm lucro, e o contributo 

individual de cada empresa será de cerca de 60/70 euros, mas no conjunto representa 70 mil euros. – 

Portanto, é importante ter em consideração a análise destas questões, porque corre-se o risco de pôr 

a gestão pública em causa e é muito importante haver estabilidade porque vai ser muito complicado 

com as dificuldades que têm, com os limites anuais até 2020, gerir o Município. ------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

começou por dizer que ficaram baralhados com as contas que o Senhor Presidente da Câmara fez. 

Poderão estar a fazer algo de errado, pois uma empresa que tenha o lucro máximo ou seja os 150 mil 

euros, com 1,5% iria ter que pagar 2 mil 250 euros; com 1% pagará 1500 euros; a diferença são 750 

euros e não 70 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O que foi arrecadado pela Câmara foram 72 mil euros; reduzindo para metade seria 36 mil euros. ----- 

Disse de seguida que não sabem quanto gastou a Câmara com o “Somos Portugal”, mas 

provavelmente será um “Somos Portugal”. Pode-se dizer que se está a pôr em causa as contas da 

Câmara.’ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, informou que a derrama não incide 

sobre o volume de negócios; se uma empresa não tiver lucro não tem que pagar derrama, pois a 

derrama incide sobre o lucro das empresas. ----------------------------------------------------------------------------- 

Quando a questão surgiu no ano passado fizeram as contas para tentar perceber o valor que poderia 

implicar a redução da derrama, e a redução de 50% para as empresas até 150 mil euros implicaria 

cerca de 70 mil euros mas individualmente, no agregado das empresas que são beneficiadas, daria 

uma redução, por empresa e em média, de cerca de 70 euros. --------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação o ponto 

2.7 - Lançamento de derrama sobre o lucro tributável, a cobrar no ano 2016, sendo aprovado por 

maioria com a seguinte votação: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a Favor: 16 votos a favor, sendo: 9 votos do Grupo Municipal do PSD/PPM, 3 votos do Grupo 

Municipal da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do BE, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de 

Alfena Arnaldo Pinto Soares, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Luís Miguel 

Mendes Ramalho e 1 voto do Membro Independente Celestino Marques Neves. ----------------------------- 

Votos Contra: 14 votos contra, sendo: 12 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Grupo Municipal 

do CDS/PP e 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa Sousa. 
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De seguida colocou à discussão o ponto 2.8 Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI), referentes a 2016, a aplicar aos valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos. --------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias Monteiro, começou por dizer 

que tendo em conta que as famílias do Concelho são maioritariamente famílias com um filho, poucas 

têm dois e menos ainda têm três filhos; a redução para a Autarquia será muito pouco mas é algo de 

muito importante para as famílias; esperam que para o próximo ano haja a possibilidade da redução 

ser à taxa máxima.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal do PS, Cátia Sofia Andrade Gonçalves Lima, fez a leitura 

de um Documento que se anexa à presente ata como Doc.15. --------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, César Augusto de Oliveira Ferreira, fez a 

seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“A proposta em discussão sobre a alteração do IMI para famílias com dependentes, 

independentemente dos seus rendimentos levam-nos a fazer algumas clarificações: ----------------------- 

1 - No nosso entendimento, se há condições económicas e financeiras nos municípios para uma 

redução do IMI, este devia de acontecer de forma universal, ou seja, para todos os proprietários. Estar 

a depender esta redução tendo como critério o número de filhos é incorreto uma vez que as 

dificuldades e as necessidades das famílias se medem pela sua situação económica e social e não 

pelo número de filhos que têm. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - A CDU considera que a promoção da natalidade não se faz pela redução do IMI para quem tem 

muitos filhos. A natalidade promove-se com a criação de emprego com direitos, com a valorização 

dos salários, com a proteção no emprego – designadamente às grávidas e às mães – com a redução 

do horário de trabalho, com a defesa dos serviços públicos e do acesso à Educação, à Saúde e à 

Proteção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - É particularmente merecedor de crítica que quem promoveu o encerramento de maternidades, 

quem cortou nos apoios sociais e implementou uma política de desastre nacional que infernizou a 

vida ao povo e empurrou meio milhão de portuguesas para a emigração, venha agora falar de 

preocupações com a natalidade e apresentar medidas avulso que não passam de propaganda para 

consumo em período pré-eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por fim, consideramos que o apoio à natalidade é necessário e possível, mas reclama uma rutura com 

a política de direita que os governos do PSD/CDS e do PS vêm impondo ao país. --------------------------- 

A par da urgente valorização dos salários e reposição dos apoios sociais, o efetivo apoio à natalidade 

e a proteção na maternidade e paternidade exigem, na nossa opinião: ------------------------------------------ 
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- Criação, em todo o distrito, de uma rede pública de creches e jardins-de-infância; ------------------------- 

- Alargamento do tempo de licença obrigatória da trabalhadora de 6 para 9 semanas; ---------------------- 

- Alargamento do período de licença de paternidade de 10 para 20 dias facultativos; ------------------------ 

- Garantir a decisão livre do casal sobre o período de gozo de licença de 150 ou 180 dias, em caso de 

partilha, garantindo sempre o seu pagamento a 100%; --------------------------------------------------------------- 

- Criação de uma licença específica de prematuridade com duração do período de internamento 

hospitalar do nascituro, garantindo o pagamento do respetivo subsídio a 100% com base na 

remuneração de referência; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Criação de uma licença específica de prematuridade e para os demais casos em que o recém-

nascido permanece internado por razões clínicas, garantindo o pagamento do respetivo subsídio a 

100% com base na remuneração de referência; ------------------------------------------------------------------------ 

- Alargar os prazos de concessão e os montantes de subsídio para assistência a filho com deficiência, 

doença crónica ou prolongada, garantindo o seu pagamento a 100% com base na remuneração de 

referência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Reforço da proteção em caso de desemprego, possibilitando a acumulação de prestações de 

desemprego com o subsídio por prematuridade e com o subsídio parental alargado.” ----------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação o ponto 

2.8 Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), referentes a 2016, a aplicar aos 

valores patrimoniais tributários dos prédios urbanos, sendo aprovado por maioria com a seguinte 

votação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a Favor: 16 votos a favor, sendo: 12 votos do Grupo Municipal do PS, 1 voto do Grupo 

Municipal do BE, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado Alfredo Costa 

Sousa, 1 voto do Presidente de Junta da Freguesia de Alfena Arnaldo Pinto Soares e 1 voto do 

Membro Independente Celestino Marques Neves. --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: 13 abstenções, sendo: 9 abstenções do Grupo Municipal do PSD/PPM, 3 abstenções 

do Grupo Municipal da CDU e 1 abstenção do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Luís 

Miguel Mendes Ramalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Em reunião de Câmara o PSD propôs não esta redução de 5% para um dependente a cargo, 7,5 

para dois dependentes a cargo e três ou mais dependentes com 10%, o PSD tinha proposto 10%, 

15% e 20%, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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É um caminho que se vai fazendo; é melhor uma redução ainda que mais pequena do que redução 

nenhuma; exatamente por estas reduções não serem aquelas que tínhamos sugerido, e pensado - 

como reduções que tivessem impacto verdadeiramente nas famílias - e só por esse motivo que, nesta 

votação, nos abstivemos.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ponto 3. Proposta de incentivos à recuperação e regeneração urbana e à família e natalidade. ---------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, César Augusto de Oliveira Ferreira, disse que no 

ponto dois a alínea b) quando se faz referência a famílias numerosas, devia ser numerosas e 

carenciadas, como está definido no ponto c) que também deveria ser numerosas e carenciadas. ------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, 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 do PSD/PPM, Daniel Filipe Alves Felgueiras, disse que 

pretendia fazer algumas sugestões para a melhoria da leitura do relatório: ------------------------------------- 

- Na página 3, designação – atendimento presencial – e depois abreviado EDC, o que significa o 

EDC? E sugeriu: sempre que há alguma abreviatura esta, deveria ser descrita. ------------------------------ 

- Na página 4, receção e informatização do expediente para SAA.EU; depois, em baixo, tem um 

número 154: foram 154 pessoas que acederam ao serviço ou são 154 informatizações de expediente  

- Na página 16, Festival ZEN equilíbrio meditação, tem as datas, público alvo população em geral e 

depois tem o número 4000: este é o número estimado ou é o número efetivo de participação, pois ao 

longo ao longo do documento há uma série de números muito redondos. Como é que se chega a 

estes números. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na página 18, designação Festas da Cidade da Junta de Freguesia de Valongo e do Município, em 

forma de co-organização, o evento realiza-se no Largo do Centenário, Praça Machado dos Santos e 

Rua de S. Mamede, põe as datas, gostaria de saber qual foi o montante gasto nas Festas da Cidade, 

que têm toda a legitimidade de acontecer, e qual foi a percentagem da Câmara e a percentagem da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Na página 21, Orçamento Participativo Jovem de Valongo, faz uma descrição daquilo que é o 

orçamento participativo; era interessante referir quais os resultados da atividade para que se possa 

saber concretamente o que se passa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na página 22, Consultório Social, valência criada na Casa da Juventude onde são garantidas 

consultas gratuitas aos jovens do concelho dos 12 aos 35; depois continua a descrever, local Casa da 

Juventude em Ermesinde, público alvo jovens do Município; era importante saber quantas pessoas 

acederam a este serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Na página 22, Consultas Documentais, Arquivo Histórico Municipal, diz 16; são 16 documentos 

consultados ou foram 16 pessoas que foram consultar documentos. --------------------------------------------- 

- Na página 23, Exposição Fotográfica e Documental, tem um número 3000, um número 

extremamente redondo, ou seja é preciso ver qual é o critério que está presente no documento para 

serem afirmados estes números, porque depois, em Outros aparece 214, 266, portanto há uma forma 

de quantificar que tem que ser devidamente esclarecida. ------------------------------------------------------------ 

- Intervenção Educativa, número 100,formação, em suporte básico de vida, no âmbito de um protocolo 

que foi assinado de cooperação com os agrupamentos das escolas concelhias cujo objetivo são os 

docentes do terceiro ciclo do ensino básico quantos docentes é que fizeram esta formação, era 

importante saber. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Na página 35, Serviço de Teleassistência Domiciliária Valongo em Linha, dois novos beneficiários, 

gostava de ter acesso a dados mais concretos, quantos beneficiários no total tem o serviço de 

teleassistência domiciliária para os seniores. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Banco Local de Voluntariado do Concelho, data junho, julho, agosto e setembro, cujo objetivo é 

prestar serviço de voluntariado às entidades que apresentem projetos, tem 2, mas são os voluntários 

no total ou são adições recentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Na página 37, Plataforma Solidária – Loja Social, 3000 no número, mais abaixo na Animação 

Desportiva 1000 no Grande Prémio da Volta dos Campeões, todos esses números parecem atirados 

para cima da mesa sem uma base efetiva daquilo que foi efetivamente visto. --------------------------------- 

- Na página 41, Dia Metropolitano dos Avós, realizado anualmente, em Santa Maria da Feira neste 

caso, no dia 27/6 - proporcionar a participação dos avós residentes no Concelho - com um número de 

50 seniores; gostava de saber o que é que foi feito, proporcionar a participação num evento dos avós, 

não diz que tipo de evento, que actividades; devia ser mais detalhados. ---------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Membro do Grupo Municipal da CDU, Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, 

começou por dizer que só recebeu o documento no dia anterior, á tarde - a um dia da Assembleia 

Municipal -e dado que os Membros da Assembleia têm uma profissão não conseguem ler aquela 

quantidade de folhas em tempo útil. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Disse de seguida que a configuração do documento está muito melhor do que os anteriores, mais 

conciso; consegue-se perceber melhor aquilo que foi feito, e estava à espera de ver os resultados da 

Expoval mas apenas consta a organização. ----------------------------------------------------------------------------- 

Não consta a melhoria dos balneários do Campo de Sonhos, e não deve estar aqui porque não foi 

feito, voltando a perguntar para quando é que no relatório de atividades municipal irá estar a melhoria 

dos balneários do Campo de Sonhos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Na página 22, diz - preparação da Carta da Juventude – de junho a agosto, se de junho a agosto a 

prepararam ela já existe, perguntando se já existe a Carta da Juventude. ------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho, disse 

que relativamente ao Serviço de Teleassistência Domiciliária - serviço que já existe na Câmara há 

muitos anos - que tem um contrato que, independentemente do número de utilizadores do serviço 

paga um número de serviços disponíveis; no relatório consta duas novas adesões: pretendia saber 

quantos são os seniores e/ou os lares que usufruem do serviço, e quantos é que ainda existem 

disponíveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que o documento tem uma melhor apresentação em relação ao anterior. --------------- 

Continuou dizendo que há uns meses teve a oportunidade de ir ao Largo da Feira com o Senhor Vice-

Presidente, tendo sido lançado o desafio para a requalificação da zona envolvente. ------------------------- 

Depois, na função urbanística tem para uma área desqualificada da cidade, um desenho urbano para 

criação de condições e de acessibilidade para todos no acesso à feira de Ermesinde, através da 

construção de percursos pedonais e requalificação do espaço público. No período, foi efetuada a 

reunião com a DOTA para apresentação de solução e para articulação com vista à apresentação de 

proposta final à Junta de Freguesia de Ermesinde. -------------------------------------------------------------------- 

Não fará sentido reunir com a Junta de Freguesia, ouvir a sensibilidade da Junta de Freguesia que é 

quem gere o espaço da feira, e depois condicionar a proposta em função daquilo que é a 

sensibilidade de quem todas as segundas e sextas-feiras sente os constrangimentos, porque correm 

o risco dos técnicos estarem a apresentar uma proposta muito bonita mas, como não vivem aquela 

realidade, ela depois vier a ser alterada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, começou por dizer que 

relativamente ao Serviço de Teleassistência existem 20 seniores para um total de 20 equipamentos. -- 

Quanto ao espaço da feira de Ermesinde vai haver uma reunião, a Câmara está a preparar tudo para 

essa reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre a questão dos números o Município de Valongo não tem a tradição de fazer medição do público 

que participa nas ações, mas têm vindo a tentar. ----------------------------------------------------------------------- 

Disse de seguida que já implementaram a contabilidade de custos, e pretendem caminhar para uma 

situação em que possam fazer um cálculo do custo benefício, até porque é uma forma de perceber 

qual o impacto que as iniciativas têm. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou nota das sugestões que foram dadas e as mesmas serão transmitidas aos serviços de forma a 

melhorar o documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Carta da Juventude, o que é reportado pelos serviços é de que estão a trabalhar 

nesse dossier; a Carta da Juventude ainda não está concluída e que aliás, após a sua conclusão será 

submetida para apreciação à Câmara e Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

O Curso de Suporte Básico de Vida: os serviços andaram um ano a trabalhar o dossier; foi assinado 

há pouco tempo, e só houve uma primeira iniciativa de formação de professores, um grupo mais 

pequeno, cerca de 20; mas depois continuará com vista a fazer uma grande ação de formação para 

os alunos do 9.º ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador, Orlando Gaspar Rodrigues, informou que relativamente à Carta da Juventude 

neste momento estão a preparar as reuniões dos grupos temáticos, que vão ser no dia 9; até agora 

esteve-se a fazer a preparação das reuniões, a organização dos grupos de trabalho, há vários grupos 

que vão reunir em sessões temáticas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos Montes da Costa fizeram uma intervenção na melhoria da rede de água quente. --- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu continuidade ao Período 

Antes da Ordem do Dia, colocando à votação a admissão dos seguintes documentos: --------------------- 

- Moção – pelo apoio efetivo aos refugiados, pela criação duma rede de locais-refugio – anexa à 

presente ata como Doc.6, admitida por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

- Moção – contra o aumento do preço da água, contra a privatização do setor das águas – anexa à 

presente ata como Doc.7, admitida por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

- Moção – acessibilidade em Ermesinde, extinção de portagens em Valongo – anexa à presente ata 

como Doc.9, admitida por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Voto de Louvor – Clube de Ciclismo de Sobrado – anexo à presente ata como Doc.10, admitido por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Voto de Louvor – Associação Desportiva de Valongo – anexo à presente ata como Doc.12, 

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

De seguida colocou à discussão a Moção – acessibilidade em Ermesinde, extinção de portagens em 

Valongo – anexa à presente ata como Doc.9. --------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo Costa Sousa, disse 

que se deveria incluir na proposta, também, a extinção das portagens em Campo. -------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Grupo Municipal da CDU foi aceite a proposta de alteração apresentada pelo Presidente de 

Junta da Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo Costa Sousa, incluindo a extinção das portagens 

em Campo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à votação a Moção 

– acessibilidade em Ermesinde, extinção de portagens em Valongo – anexa à presente ata como 

Doc.9, com a alteração proposta pelo Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Campo e 

Sobrado, Alfredo Costa Sousa, sendo aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- 

De seguida colocou à discussão a Moção – pelo apoio efetivo aos refugiados, pela criação duma rede 

de locais-refugio – anexa à presente ata como Doc.6, não se tendo verificado intervenções 

relativamente a este assunto foi colocado à votação e aprovado por maioria com 1 abstenção do 

Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho. ----------------------------- 

O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Albino da Silva Martins Poças, fez a 

seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Eu votei favoravelmente esta Moção porque na verdade trata-se de uma situação que mexe com a 

sensibilidade de todos nós. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto pretendo que fique registado o seguinte: ------------------------------------------------------------------ 

Não só a preocupação, como o apelo do seu proponente vem já com algum atraso, porquanto, ainda 

no início desta sessão o Senhor Presidente da Câmara nomeou aqui uma reunião que houve, ainda 

hoje, do CLAS, já em movimento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para além disso está já em movimento e com protocolo assinado desde segunda-feira, o protocolo 

entre a União das Misericórdias Portuguesas, a União das Mutualidades Portuguesas e a CNIS, 

protocolo que já está em marcha de acordo com o SEF. ------------------------------------------------------------- 

Portanto, já há movimentos precisamente para tentar minimizar esta situação; a própria Misericórdia 

de Valongo já ontem disponibilizou espaço para em caso de necessidade acolher três crianças entre 

os zero meses e os catorze anos.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Relativamente a esta Moção o sentido de voto foi favorável, no entanto não estamos propriamente de 

acordo com os considerandos desta Moção, há aqui termos que são demasiado fortes e não 

correspondem à realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Só para dar um exemplo, xenofobia de governos como o Reino Unido; ora, quem conhece o Reino 

Unido e vê o caldeirão cultural que é a Inglaterra, com o acolhimento que eles têm de raças de todo o 

mundo, não pode propriamente considerar nem o governo nem o Reino Unido como país xenófobo. -- 

No entanto, concordamos com a parte deliberativa desta Moção e por isso votamos favoravelmente, 

não sem deixar bastante claro que há considerandos nesta Moção que são manifestamente 

exagerados na nossa opinião.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

– contra o aumento do preço da água, contra a privatização do setor das águas – anexa à presente 

ata como Doc.7, não se tendo verificado intervenções relativamente a este assunto foi colocado à 

votação e aprovado por maioria com 9 votos contra do Grupo Municipal do PSD/PPM e 1 abstenção 

do presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde, Luís Miguel Mendes Ramalho. ------------------------- 

Colocou de seguida à discussão o Voto de Louvor – Clube de Ciclismo de Sobrado – anexo à 

presente ata como Doc.10, não se tendo verificado intervenções relativamente a este assunto foi 

colocado à votação e aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

De seguida colocou à discussão o Voto de Louvor – Associação Desportiva de Valongo – anexo à 

presente ata como Doc.12, não se tendo verificado intervenções relativamente a este assunto foi 

colocado à votação e aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, colocou em votação a aprovação em Minuta dos pontos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 e 2.8, sendo aprovado por unanimidade, dando por encerrada a sessão. ------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada. ------------------------------------------------------- 
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