ACTA Nº 03/2013/2017 – ACTA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DA
UNIÃO DE FREGUESIAS DA POVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI DE 27
DE JUNHO DE 2014. ---------------------------------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze pelas vinte
e uma horas, reuniu na delegação de Beiriz a Assembleia de freguesia da Póvoa
de varzim, Beiriz e Argivai, em sessão ordinária, presidida pelo seu Presidente,
Manuel António da Silva Milhazes, e secretariada por Patrícia Rosa Ferreira
Figueiredo e maria Alice Pereira Ribeiro Monteiro. Verificadas as presenças
constatou-se estarem presentes dezanove membros, conforme folha de
presenças, que consta como anexo nº 1 desta acta, fazendo parte integrante da
mesma. -Estiveram presentes na sessão o Sr. Presidente da Junta da União de
Freguesias e todos os elementos do executivo. Secretariou a sessão a
Assistente Técnica, Maria Luisa Pontes.--------------------------------------------------Na ordem de trabalhos constam os seguintes pontos: ---------------------------1º Análise e votação da Acta da sessão anterior; ---------------------------------------2º Período para tratamento de assuntos de expediente e de interesse para a
autarquia; -----------------------------------------------------------------------------------------3º Apreciação da informação do Sr. Presidente da junta, nos termos da alínea o)
nº 1 do artº 17 da lei 5ª/2002, referente aos meses de Março e Abril de 2014; -4º Balanço semestral de Atividades do gabinete de Urgência Social; -------------5º Período para intervenção do Publico, com tempo limitado, desde que
previamente inscrito, através dos Membros da Mesa. ---------------------------------O Presidente da Assembleia deu início á sessão dando as boas vindas aos
presentes e informou que o Artº 13º da lei 5A/2002 de 11 de Janeiro mencionado
na convocatória enviada para todos os membros da Assembleia foi revogado
pelo Artº 11º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. Mais informou que o Sr. Manuel
Albino Gonçalves Silva substitui José Ricardo Santos Batista da Silva, Marlene
Oliveira do Vale substitui Nuno Miguel Bastardo Roldão e Manuel Silva Viana
substitui Maria Gabriela Nunes Carvalho. ---------------------------------------Perguntou ao publico presente se alguém gostaria de se inscrever previamente
para ter palavra no ponto nº 5 desta ordem de trabalhos. Inscreveram-se o Sr.
Manuel Gonçalves Carneiro, a Sra. Edite Castro e o Sr. Pinto de Carvalho. -----Dando-se seguimento a esta Assembleia e no 1º ponto da ordem de trabalhos
o Sr. Hamilton Manuel Lopes Ribeiro fazendo referencia a ata na sua página nº
9 disse estar la mencionado “Capela” Sr dos Milagres quando se trata de Igreja
Sr. Dos Milagres. Posta a mesma a votação foi aprovada por maioria com a
abstenção do Sr. Igor Alberto Brandão Oliveira e a Sra. Maria Rosa Gomes
Vilaça.---------------------------------------------------------------------------------------------No ponto nº 2 o Presidente da Assembleia deu a palavra por ordem a todos os
elementos que se inscreveram.---------------------------------------------------------------Igor Alberto Brandão Oliveira mencionou estranheza e desagrado na forma como
as convocatórias são entregues aos elementos do PS, a horas improprias, sem
qualquer documento de apoio assinado na entrega das mesmas ou registo do
correio e inicialmente entregues na Mercearia Raul e Costa. Mencionou que

algumas das atas não refletem a realidade das Assembleias, e questionou o
critério na atribuição de subsídios as Associações, lembrando a atribuição de um
subsídio a Associação Columbófila para um jantar, informação posteriormente
corrigida pelo Sr. Presidente da Junta Daniel Bernardo, não sabendo, contudo
se a informação dada na acta foi corrigida. Duvida que o papel de uma
agregação de Juntas de Freguesia seja a atribuição de subsídios. ----------------Joana Vieira da Silva questionou os gastos inerentes ao Parque Desportivo e
Infantil de Nova Sintra, dado haver preocupações sociais mais prementes e uma
lacuna na falta de equipamentos infantis, sociais e desportivos em Beiriz e
Argivai. Pergunta qual a linha de prioridade e critério utilizado por este executivo.
(Anexo
2)
-----------------------------------------------------------------------------------Manuel Albino Gonçalves Silva no uso da palavra começou por felicitar o
Município desta cidade e a Junta de Freguesia por não cortarem as árvores na
Praceta Moinhos Velhos em Argivai. Deixou ainda a sugestão para colocarem
placas informativas no que diz respeito à recolha de resíduos de grande
dimensão, sugere a revisão aos contentores de Argivai e Beiriz, que seja feita
uma revisão na iluminação em Argivai, que é deficitária e a colocação de
ecopontos na entrada da Praceta Moinhos Velhos. (Anexo nº 3). ------------------Mário Jorge Rodrigues Mateus começou por apresentar as suas felicitações pela
descentralização das reuniões e apresentou uma Moção relativa ao Cine Teatro
Garrett solidarizando-se com a posição assumida pelo Sr. Presidente da União
de Freguesias, Sr. Daniel Bernardo, na sua tomada de posição com a recusa do
convite dirigido exclusivamente a si próprio, ao Tesoureiro e ao Secretário desta
Junta de Freguesia, e expressando um voto de protesto ao Sr. Vereador da
Cultura do Município desta cidade, pela discriminação em relação a este órgão
autárquico (Anexo nº 4). Apresentou também uma outra moção contra o
encerramento de valências no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do
Conde (Anexo nº 5). -------------------------------------------------------------------------Johnny Roberto de Sousa da Silva alertou para a necessidade de lavagem e
desinfestação dos contentores do lixo com mais frequência, e a substituição dos
contentores do lixo sem pedal em Beiriz. Sugeriu a criação do dia do conto dos
avós para dinamizar o polo de leitura em Beiriz, e alertou que durante a semana
última se detetou na zona da Igreja e no largo da Margarida bastantes dejetos
de animais (Anexo nº 6). ------------------------------------------------------------------------Sónia Maria Santos de Araújo felicitou o executivo pela realização do 25º Torneio
Ovo de Pascoa e a comemoração de 25 anos de sucessos (Anexo nº 7).--------António Rogério Martins do Poço, iniciou o seu discurso começando por dizer
que é com muito gosto que está em Beiriz, falou dos problemas existentes com
as aguas pluviais junto aos arcos na Rua António de Stª Clara e o problema
existente no largo da Igreja Sr dos Milagres, espera que sejam feitas obras
dignas das que foram realizadas na Igreja Paroquial. Alerta também para a falta
de limpeza em zonas de campos baldios. ---------------------------------------Francisco José Maio Ribeiro e voltando a repetir o que disse na assembleia
realizada em Argivai, sente-se contente por estar em Beiriz e numa sala em

condições para a realização desta assembleia. Solicita ao sr. Presidente da
Junta que transmita a Camara Municipal o seu contentamento pela obra
realizada no Cine Teatro Garrett que muito dignifica a nossa terra. Em relação
ao convite que deu origem a moção apresentada pelo Sr. Mário Jorge Mateus
em representação da CDU, nada tem a dizer. Manifestou também o seu
contentamento porque a Rua José Malgueira vai entrar em obras. Referiu que
todos os anos a povoa é visitada por milhares de turistas, é uma mais valia
apresentar uma cidade limpa, mas contudo há uma questão que tem alertado
diversas vezes e não tem sido ouvido, porque o transito na povoa esta cada vez
pior. Há uma grande falta de civismo, a polícia tem actuado mas unicamente na
Avª Mousinho e na Praça João XXIII. Pede para que junto da Camara se reveja
esta situação que se estende até as freguesias. Deseja a todos um bom S. Pedro
Poveiro.
------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Oliveira Carvalho pede esclarecimentos ao Sr. Presidente da Junta
sobre o ponto de situação em relação as obras do Centro de Dia de Beiriz, pede
esclarecimentos sobre o ponto de situação de um processo encetado pela Junta
de Freguesia de Beiriz relativo aos limites da freguesia, pede esclarecimentos
sobre a iluminação nas ruas de Beiriz e em relação ao polo de leitura informa
que o mesmo foi bem divulgado aquando da sua criação, contudo a adesão foi
muito fraca.-----------------------------------------------------------------------------------------Maria Alice Pereira Ribeiro Monteiro falou pela bancada do Partido Social
Democrata solicitando a resolução de alguns problemas em Argivai, felicitou o
executivo pela boa gestão apresentada e apela ao não esquecimento do tão
aguardado Parque de Merendas (Anexo nº 8).-----------------------------------Patrícia Rosa Ferreira Figueiredo questiona a Junta de Freguesia sobre o
encerramento do posto médico de Amorim e se já tomou alguma providencia em
relação a este assunto tão importante para a população de Beiriz.------------Daniel Bernardo em resposta as intervenções feitas informou o Sr. Igor Alberto
Oliveira que foi o cabeça de lista do PS que assumiu toda a responsabilidade na
entrega das convocatórias, razão pela qual as mesmas eram entregues na
mercearia Raul & Costa, mas como agora os membros do PS entendem que
assim não deve ser, há um elemento do executivo que faz o favor de as entregar
porta a porta, para reduzir custos. Em relação ás despesas apresentadas no
Parque Desportivo de Nova Sintra, o Presidente afirmou que tendo em conta o
valor apresentado 1.254,95 € relativo aos meses de Março e Abril e sendo que
1.000,00 € será apenas para gasóleo, uma vez que as casas de banho são
utilizadas para o apoio social e necessitaram de reparações, não vê onde poderá
estar despesismo na sua gestão.-------------------------------------------------------------Em relação ao convite para a inauguração do Cine Teatro Garrett o Presidente
informou ter manifestado o seu desagrado ao vereador da cultura, Dr. Luís
Diamantino, ao que lhe foi dito que a sala era pequena e que foi a decisão
possível, porquanto poderiam ir no dia seguinte tendo sido disponibilizados
convites para os vogais. Este assunto ficou em ata do executivo. Sobre os
contentores afirmou que os mesmos já foram pedidos à vereadora do pelouro

que garantiu que logo que chegassem seriam colocados tanto em Beiriz como
em Argivai. O arranjo urbanístico junto a Igreja Sr. dos Milagres e a Capela Sr.
do Bom Sucesso há a garantia de serem realizadas em breve. Também já foi
comunicado a Camara Municipal da necessidade da limpeza junto ao cemitério,
e tem a garantia da vereadora do pelouro de que a mesma será realizada em
breve. Em relação ao Posto de Policia a Camara Municipal candidatou-se a um
programa de reabilitação a nível nacional pelo que aguarda as verbas para a sua
realização. -----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Centro de Dia de Beiriz, o Padre Delfim e o Sr. Pereira reuniram com o
Sr. Presidente da Camara, o projeto esta aprovado, é uma obra de 300 mil euros,
para o seu arranque em Setembro, a Camara paga 30% e a Junta de Freguesia
deliberou por unanimidade atribuir o valor de 10 mil euros que será pago em
tranches trimestrais. Em relação aos limites da freguesia o Presidente da Junta
propõe convidar o advogado de Beiriz que está por dentro do processo no
sentido de se averiguar o que se pode fazer. Mais informou que que os assuntos
sobre as ruas estão a ser tratados. Em relação ao fecho do Centro de Saúde de
Amorim, repudia esta medida uma vez que melhor serve os cidadãos que ali
acorrem em relação ao centro de Aver-o-Mar. Contudo tem esperança que tal
não aconteça. -----------------------------------------------------------------------------------De seguida foi posto a votação a primeira moção apresentada pelo Sr. Mário
Mateus tendo sido aprovada a sua aceitação por unanimidade. A Sra. Sónia
Araújo, em relação a esta moção sugeriu que na mesma onde diz “expressar
voto de protesto” deveria ser substituído por “expressar voto de desagrado”. Esta
sugestão foi aprovada por unanimidade dos presentes.-------------------------------A segunda moção apresentada relativa ao centro Hospitalar Póvoa de
Varzim/Vila do Conde foi igualmente feita a sua aceitação por unanimidade dos
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------No entanto e apos terem sido levantadas duvidas no que diz respeito aos
tramites legais que este assunto requer e no sentido de esta Assembleia não
tomar decisões precipitadas, aquando da votação da moção todos os elementos
de abstiveram da sua aprovação. Ficou decidido por unanimidade dos presentes,
reunir os cabeças de lista de cada partido com assento nesta Assembleia, com
vista a elaboração de um documento mais forte e coerente até a realização da
próxima Assembleia em Setembro. -------------------------------------------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos Mário Mateus no uso da palavra disse
que há um ano numa altura de crise pediu ao executivo que tivesse alguma
sensibilidade. Folga em saber que as suas palavras não caíram em saco roto
pelo valor aumentado em Acção Social. Espera que não haja descriminação na
atribuição de subsídios nas freguesias e Povoa cidade. Disse também que a Lei
75/2013 de 12 de Setembro atribui novas competências, gostaria de saber se
conversou com o executivo camarário nesse sentido.-------------------------------Daniel Bernardo, Presidente da Junta começou por desejar um Bom S. Pedro e
em resposta ao deputado Mário Mateus, informou que sensibilidade iria ver
quando fosse apresentado o ponto seguinte desta ordem de trabalhos. Em

relação as verbas elas são exatamente iguais ao ano anterior, apenas estão
refletidos valores atrasados. Informa também quer os valores de subsídios
atribuídos estão explanados nas actas do executivo. No que diz respeito as
competências, estas são delegadas, as únicas que nos foram dadas foi a
cobrança de canídeos e gatídeos e como é óbvio, mais competências, terão que
vir acompanhadas de aumento de verbas. Aproveita para informar esta
Assembleia de obras feitas que poderão não estar em acta, a iluminação na rua
nova que sai a beira do cruzeiro, alargou-se o acesso a rua nova que confronta
com a rua da igreja, abriu-se algumas caixas de aguas pluviais, no largo da igreja
de Beiriz, assentou-se pedra que estava solta e fez-se o arranjo da escadaria,
extraíram-se raízes, colocaram-se algumas lombas a pedido de moradores, o
cemitério de Argivai precisa de obras, que não vão ser fáceis e estamos a tratar
disso. Estamos em negociações com a Camara para resolver esta zona
envolvente das instalações de Beiriz com a criação de um Parque Infantil, e um
Parque de estacionamento, isto claro apos o final da cedência a Santa Casa da
Misericórdia. Informa também em primeira mão que estamos também em fim de
negociações no alargamento da rua que vai dar ao parque Industrial
Giesteira/Amorim, a camara dará as matérias e a Junta de Freguesia a mão-deobra. -------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos foi feito o balanço semestral de
Atividades do Gabinete de Urgência Social que incidiu sobre a atuação nos dois
eixos de intervenção, espaço emprego e espaço social, no período de janeiro a
maio de 2014, onde a coordenadora Dra. Liliana Strecht enunciou as metas e
resultados obtidos para cada uma das atividades previstas em plano de ação,
concluindo-se que os objetivos foram sobejamente superados. ---------------------No ponto cinco, inscreveram-se previamente os Srs. Manuel Gonçalves
Carneiro, Edite Castro e Pinto de Carvalho. ----------------------------------------------Manuel Gonçalves Carneiro mencionou que as árvores junto a Pré-Escola em
Beiriz tem demasiada altura em relação à base, o que propicia, em alturas de
temporal, a sua queda, pondo em perigo as dezenas de crianças e pais que
frequentam a referida escola. No outono há muita queda de folhas das árvores,
pelo que tem que varrer constantemente a entrada de sua porta para evitar a
acumulação de lixo e água, porque a estrada está inclinada para onde não há
sargetas, para além de que as existentes do lado oposto, ficam também tapadas
de folhas. Ninguém faz limpeza e isto é um problema que tem que haver solução.
Edite Castro no uso da palavra apresentou o mesmo problema referido pelo Sr.
Manuel Gonçalves Carneiro, os estragos provocados pelas árvores existentes
nomeadamente nos rufos de sua casa.-----------------------------------------------------Pinto de Carvalho fala em nome da comissão de utentes do Centro Hospitalar,
formada há dois anos, já com várias reuniões realizadas com a administração do
Hospital, com o Diretor Hospitalar, e inclusive com o Presidente da
Administração Regional de Saúde, Dr. Castanheira Nunes. Tem constatado que
as informações são sempre diferentes, mas em Março na reunião com o Dr.
Castanheira Nunes disse “encerrar valências, nem pensar”. Entre Viana do

Castelo e Porto não há nenhum hospital com o serviço de cirurgia como o
existente neste Centro Hospitalar, e é impossível ficar sem este serviço em toda
esta área. Entretanto em Abril é publicada a portaria 82/2014 de 10 de Abril e o
que lá está é o que conta, é oficial, obstetrícia e maternidade é encerrada até a
31 de Dezembro de 2015. Era necessário que houvesse 1500 partos por ano
entre Povoa e Vila do Conde, o que não acontece. ---------------------------------Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos
desejando um bom S. Pedro e deu por encerrada a sessão pelas vinte e três
horas e quarenta minutos da qual se lavrou a presente acta. -------------------------

