ATA Nº11
SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019
----Ao décimo terceiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas
vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de
Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, em Sessão Ordinária,
nas instalações localizadas na Rua Conde da Aurora, nº 689, Santa Maria Maior, Viana
do Castelo, tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana Fernandes da Ponte
(Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por Maria da Glória Lourenço (1ª
Secretária) e António Amorim Carvalhosa, dada a ausência justificada da segunda
secretária Rita Joana da Silva Guerreiro.-------------------------------------------------------------------O Executivo da União das Freguesias fez-se representar por José António
Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário),
Amadeu Antunes Bizarro (Tesoureiro) e pelos Vogais, Luis Ramiro Gigante Pinheiro e
Vítor Manuel Antunes da Silva.------------------------------------------------------------------------------Justificaram a sua ausência por razões de saúde, dado o seu internamento
hospitalar, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, e, Manuel da Cunha
Júnior porque renunciou ao mandato.---------------------------------------------------------------------Conforme Folha de Presenças (Documento 2) compareceram os membros da
Assembleia: Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, António Amorim Carvalhosa,
Carlos Manuel Alves Tavares, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Francisco José
Pereira Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira, Jaime Miranda Caridade, João
António de Sousa Correia, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José Manuel de
Castro Filgueiras, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo Matos
Carvalhido, Maria Eugénia Correia de Castro Jácomo, Mariana Pinheiro Coutinho de
Almeida, Rogério Manuel de Amorim Barros, Rui Manuel Pimenta Salgueiro e Tiago
Fernandes Oliveira.----------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram, justificadamente Rita Joana da Silva Guerreiro a qual foi
substituída por António Amorim Carvalhosa, Sara Cristina Meira Brota substituída por
Francisco Carvalhido e José Maria Amieiro Flores substituído por João Correia, cfr
Documentos 3 a 5).----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana agradeceu a presença de todos, informou
das substituições de membros da Assembleia e procedeu à leitura da Convocatória
(Documento 1) e da respectiva:------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------A | Período antes da Ordem do Dia
B | Período da Ordem do Dia
1º Aprovação da Acta nº 10 da reunião da Assembleia Freguesia anterior, realizada a
23 de Setembro;
2º Renúncia de mandato - eleição de vogal do Executivo - substituição de eleito na
Assembleia da União de Freguesias;

3º Informação do Presidente;
4º Apreciação e votação, relativa ao Regulamento Tabelas e Taxas para o ano 2020;
5º Apreciação e votação, relativa às Grandes Opções do Plano, o Orçamento, o Plano
Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal para o ano de 2020;
6º Autorização para assinatura de acordos de competências e celebração de contratos;
7º Autorização de assinatura de protocolos de acordos de execução e cooperação com
outras entidades;
8º Dar conhecimento de protocolos entre a Junta e outras Entidades;
9º Proposta de alteração de Toponímia;
10º Discussão de outros assuntos de interesse para a Freguesia.
C. PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO.
A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------A.1 – Intervenções dos eleitos:
-----Carlos Tavares, no uso da palavra apresenta protesto, cujo conteúdo consta do
documento nº 14 anexo a esta acta, pelo incumprimento da junta de freguesia do
estatuto do direito de oposição. Reportando-se concretamente ao incumprimento do
Presidente da União do dever de informar a força politica que representa, regular e
directamente, em prazo razoável, sobre o andamento dos principais assuntos de
interesse público e da União das Freguesias, em manifesto desrespeito do disposto nos
artigos 4º, nº 3 e 5º da Lei 24/98 de 26 de Maio – Estatuto do Direito de Oposição.
Acrescentando que ser ouvido implica ter atempadamente acesso aos elementos,
documentos do executivo, e tal não tem acontecido.-------------------------------------------------Fernando Miranda, fala sobre a Rotunda do Continente que esteticamente estará
bem, mas do seu ponto de vista não esta funcional, e, causa muitos problemas aos
condutores, e, congestão de trânsito.------------------------------------------------------------------------Rogério Barros, faz uma chamada de atenção acerca da rua Campos Monteiro, na
Rua da Churrasqueira S Jorge, referindo que a União adquiriu espaços para colocar os
contentores e, estes não são colocados no devido lugar, no espaço que lhes foi
destinado. Os contentores ficam no meio da rua, pelo que requer a intervenção da
Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------Francisco Carvalhido, pretende ser esclarecido acerca da Rua/Beco da Belavista,
quer saber se liga ou não liga com a Rua da Pedreira. Diz ainda que as sarjetas não
estão limpas na “Zona vermelha do mapa”, Mateus Carvalhido, São Vicente.---------------------------Maria Eugénia, no uso da palavra diz ter conhecimento de muitos animais
maltratados , os canis/gatis estão superlotados, sendo evidente que é necessária a
construção/ampliação dos equipamentos, deveria haver local para colocar os animais.
Precisa ser construído um canil na cidade de Viana.----------------------------------------------------José Carlos Freitas, diz pertencer à gestão associação Vila Animal, e, informa não
ter sido ainda possível encontrar espaço para a construção/instalação de novo canil.

Falou acerca da dificuldade de encontrar terrenos suscetíveis para o efeito, onde se
aceite a instalação de canil Não se conseguiu iniciar construção apesar de já ter estado
em projecto, mas arranjar o adequado lugar não tem sido possivel.--------------------------------Ana Margarida, manifestou-se dizendo que o canil intermunicipal funciona, mas
“não chega para as encomendas” porque é para o distrito e ainda recebe animais
vindos de outros distritos, nomeadamente de Barcelos. Acha que deveria haver
intervenção da CIM. Os meios são insuficientes devendo dotar-se a estrutura dos
recursos necessários de acordo com a sua capacidade. Em sua opinião deveria dotar-se
dos necessários recursos o canil existente.----------------------------------------------------------------Novamente Rogério Barros, acrescenta que o problema parece não ser da União
das Freguesias, mas sim da Câmara e do seu Executivo. Acrescenta que o antigo
matadouro de Viana provavelmente dava um bom gatil/canil.---------------------------------------Tiago Oliveira, no uso da palavra informa que, por duas ou três vezes equacionou
a questão da informação da Câmara para resolver o problema. Este é um problema
que se arrasta há longos anos! Há muita gente preocupada com o assunto, não só de
saúde pública, mas de toda a relação que tem a ver com os animais. Porém vai-se
adiando a resolução da problemática situação. A Assembleia hoje ou futuramente terá
de tomar uma decisão sobre esta questão.----------------------------------------------------------------Rui Viana, Presidente da Assembleia, antes de passar a palavra ao Presidente da
União de Freguesias, comunicou que foram apresentados votos de pesar, subscritos
por todas as forças políticas com assento na Assembleia da União das Freguesias, um
voto de pesar pelo falecimento do cidadão José Enes Gonçalves Natário, que consta
registado e integra o Documento nº 8, o qual foi aprovado por unanimidade.-------------------Seguidamente foi apresentado um outro voto de pesar pelo falecimento da
cidadã Custódia Gonçalves de Lima, mãe do Presidente da União de Freguesia, José
Gonçalves Ramos Documento 7, que também foi também aprovado por unanimidade.------Foi apresentada proposta pelo agrupamento político do PSD, conforme consta
do Documento nº 9, sobre o Parque Empresarial da Praia Norte – Protocolos de
prorrogação dos prazos de concessão do Parque Empresarial da Praia Norte. Esta
proposta após admitida foi discutida e votada. Tiago Oliveira teceu considerações
acerca da proposta manifestando a preocupação de vários empresários que colocam
em causa inúmeras expectativas de investimentos a curto/médio prazo e inerente
modernização das suas empresas, dado não se vislumbrar para quando a celebração a
celebração dos referidos protocolos. Esta proposta foi aprovada por maioria com 10
votos a favor, nenhum voto contra e 9 abstenções.-----------------------------------------------------O Presidente José Ramos informou que foi realizada reunião com os Presidentes
da Câmara Municipal e do IPVC, e que se falou a propósito do destino a dar ao
Convento de São Francisco, tendo sido focada a possibilidade de destino desta
propriedade para Residência de Docentes e Alunos, com a necessária e urgente
recuperação e adaptação de espaços e de zonas de lazer. Tendo em vista esta eventual
utilização, foi pedido estudo à Faculdade de Arquitetura do Porto, esperando-se o
resultado desse trabalho/estudo. Porém dada a dificuldade de verbas, acrescenta o
presidente da União que talvez só será possível a recuperação de espaços de lazer.-----------Respondendo a Carlos Tavares o Presidente Ramos referiu que o executivo

sempre esteve aberto e colocou nas Grandes Opções do Plano as matérias
apresentadas pelas diversas forças políticas, e, nunca foi vetada à oposição a
possibilidade de apresentar novas e diferentes propostas, além de que dentro do
prazo e com a regularidade que se impõe, é remetida a todos os elementos que
compõem a Assembleia a necessária documentação. E mais acrescenta que a Mesa
assim o entender deverá solicitar os pareceres que foram indiciados.----------------Respondendo ao eleito Fernando Miranda o executivo regozija-se com a segurança
que a rotunda do Continente permite. Já falou com o Município e foi-lhe dito que o
espaço no local não dá para grandes alterações, mas não se encontra vedada a
possibilidade de novas intervenções no espaço.---------------------------------------------------------Em resposta a Rogério Barros diz o Presidente Ramos, a propósito dos
contentores, que estes não só trouxeram melhorias, mas também alguns problemas.
Com estes novos equipamentos de “chips electrónicos” colocados transitoriamente em
locais de estacionamento, “roubaram” espaço para este, mas pensa-se que mais tarde
esta situação será regularizada.-------------------------------------------------------------------------------Ao eleito Francisco Carvalhido responde José Ramos que na próxima segunda
feira dia 16 vai à Rua da Belavista ver como ficaram as obras e o local, agora nada lhe
poderá dizer a propósito. Quanto às sarjetas responde que vai haver reforço para
trabalhos na Meadela, melhor do que tem sido atá ao momento, e, a partir de agora
esses trabalhos passam a ser da responsabilidade e competência específica da União.-------Quanto ao canil/gatil diz o Presidente da União que espera pelo ano de 2020 para
que lhe possa trazer algumas novidades. Termina, agradecendo o voto de pesar pelo
falecimento de sua mãe.---------------------------------------------------------------------------------------Novamente foi dada palavra ao eleito Hugo Meira que fala a propósito da rotunda
do Continente dizendo que com esta manifestou-se maior mais fluidez ao trânsito bem
como a circulação que é feita ora com maior segurança, o que é muito importante
também para todos os utilizadores.-------------------------------------------------------------------------Francisco Carvalhido, não critica a rotunda do Continente mas sim a forma da sua
arquitectura e redondezas. Já tendo chamado a atenção na acta nº 10 que esta
rotunda limitou a circulação automobilística de quatro rotundas em hora de ponta, a
rotunda da Papanata, a rotunda do hotel Axis, a rotunda do Continente e, por fim, a
rotunda do Hospital Particular e tendo subcarregado a Rua Campos Monteiro como
trânsito automóvel. Deste modo, a única vantagem desta nova rotunda foi a
diminuição dos acidentes automobilísticos e atropelamentos de peões nas passadeiras.
------O eleito Tiago Oliveira pergunta acerca do hipermercado Mercadona, quer saber
se vai ser licenciado para seu funcionamento na Quinta das Mimosas a 100 metros da
Igreja da Sagrada Família.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente Ramos informa e comenta que o tempo não tem sido “amigo” das
obras na Meadela, dado já não ser possível antes do Natal colocar o piso, e, a parte
traseira do Bairro do IRHU só no próximo ano será concluído porque as condições
climatéricas não têm deixado isso acontecer. Respondendo a Tiago Oliveira disse que a
União nada pode fazer acerca do Licenciamento para construção dos equipamentos,
esta só tem competência para emitir pareceres, que nem sequer são vinculativos, daí

que de momento não veja qualquer obstáculo à construção do Mercadona!-------------------Comenta o eleito Américo Carvalhido dizendo que em tempos a Câmara Municipal
tomava em atenção o parecer que era fornecido pela União de Freguesias.--------------------- Seguidamente o presidente da Mesa, Rui Viana, deu conta que irão ser solicitados
os Pareceres à CCDRN e à ANAFRE, sobre o estatuto de direito de oposição.--------------A.2 - Intervenção do Público:
-----Interveio o cidadão José Borlido, residente na Meadela. Que falou relativamente a
obras em realização na Meadela no que respeita a acessos às moradias dizendo ser
preciso tratar da colocação de betuminoso. Lembrou ainda que a ligação da Rua da
Belavista à Rua da Peixeira é algo que já vem de longe, mas ainda não se encontra
feito. Por último congratulou-se com a tradição da colocação de ornamentações de
Natal na Meadela.------------------------------------------------------------------------------------------B - PERÍODO DA ORDEM DO DIA
B.1 - Aprovação da Acta nº 10 da sessão da Assembleia de Freguesia anterior,
conferir o documento nº 10 que é parte integrante da presente acta. Aprovada por
maioria, com 15 votos a favor, 4 abstenções com declaração de voto.-----------------------B.2 - Renúncia de mandato - Eleição de vogal do Executivo - Substituição de eleito
na Assembleia de Freguesia:
------ O Presidente da União de Freguesias, José Ramos, em conformidade com o
disposto na Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de
competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos
municípios e das freguesias, dada a renúncia ao mandato de Manuel da Cunha Júnior
(2º vogal do Executivo), apresentou proposta, inserta e resultante dos documentos nºs
11, 12 e 13, indicando para preenchimento da vaga o nome de uma eleita para vogal:
Rita Joana da Silva Guerreiro, em exercício de funções como 2ª secretária da Mesa da
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- A mesma foi votada, através de voto secreto, tendo obtido o seguinte resultado,
conforme Documentos nº 15 e 18: Votos a favor: 15 (quinze); Votos contra – 2 (dois);
votos nulos 0 (zero) ; votos brancos: 2 (dois). -----------------------------------------------------------Assim foi eleita para integrar o Executivo da União de Freguesias como Vogal: Rita
Joana da Silva Guerreiro ---------------------------------------------------------------------------------------A Mesa agradeceu a colaboração à Rita Guerreiro nestes dois anos de mandato na
Assembleia da União das Freguesias e na elaboração de actas.---------------------------------------Seguidamente procedeu-se à substituição de eleito para a Assembleia de
Freguesia tendo tomado posse o Sr. António Amorim Carvalhosa, que anteriormente
já exerceu funções como membro substituto.-------------------------------------------------------------Foi ainda proposto acréscimo de mais uma alínea ao ponto nº 2 da ordem de
trabalhos, que mereceu a concordância de todos os eleitos, a fim de ser proceder à: d)
eleição do 2º secretário da Mesa da Assembleia.-------------------------------------------------------Foi apresentada uma lista, cfr. Documento nº 17, propondo o nome de António
Amorim Carvalhosa , para 2º secretário da Mesa da Assembleia.------------------------------

------A mesma foi votada, através de voto secreto, tendo obtido conforme Documentos
nºs 16 e 19 o seguinte resultado: Votos a favor: 15 (quinze); Votos contra - 0 (zero) ;
votos nulos:0 (zero) ; votos brancos: 4 (quatro) .----------------------------------------------------

B.3º - Informação do Presidente
------Intervenção do Presidente do Executivo José Ramos, tendo como suporte o
Documento nº 20, também integrante da presente acta, deu nota das reuniões do
executivo, e, de trabalho efectuadas, informando das representações da União das
Freguesias em diversos eventos, das acções levadas a cabo no âmbito do Apoio Social,
da Cultura/Desporto e Educação. Informou ainda das pequenas reparações que ao
longo do tempo foi necessário fazer, e ainda de intervenções necessárias no âmbito da
manutenção dos espaços públicos da competência da União, apresentando também e
por último a respectiva informação Financeira onde constam os resumos das receitas e
despesas desde 01/01/2019 a 31/10/2019, assim como os fluxos de caixa e contas à
ordem desde 01/01/2019 a 31/10/2019.-------------------------------------------------------------------Após informação do Presidente o eleito Carlos Tavares, mais uma vez disse que
esta informação do Presidente deveria vir acompanhada de mais notas explicativas, e,
em relação à informação financeira limita-se tão só a apresentar as taxas de execução.
Perguntou ainda quanto ao item Obras/Procedimentos qual o valor total de obras por
ajuste directo, e ainda saber o que destacaria o presidente na sua informação, saber
aquilo que lhe merece importância maior.-----------------------------------------------------------------Tiago Oliveira pergunta qual a diferença entre ser a Câmara ou a Junta de
Freguesia a fazer o protocolo; se há delegação de competências do mandato anterior.------Rui Viana fez saber que a Associação Socio Cultural de Moradores da Abelheira
que abrange cerca de 242 famílias, a associação gasta muito mais do que o recebido
pela Junta por parte da Câmara.
B.4º– Apreciação e votação, relativa ao Regulamento Tabelas e Taxas para o ano
de 2020.
-----Intervenção do presidente José Ramos que informa que de um modo geral este
Regulamento não tem alterações relativamente ao apresentado no ano anterior,
procurando-se conciliar os custos e o benefício auferido pelo particular, em
consonância com as necessidades financeiras da União, de acordo com os custos
directos e indirectos, encargos financeiros, tendo sempre presente a conjuntura
económico-financeira do país e das famílias. Apresenta só alteração no que diz
respeito aos licenciamento e registo de canídeos.------------------------------------------------------Interveio o eleito Carlos Tavares que pretende saber, qual a actuação do Executivo
da União no que respeita a isenções de pagamento de taxas, artigo 4 nº 3 do
Regulamento, em relação à emissão de atestados de insuficiência económica.-----------Colocada à votação a proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte
resultado: A favor : 19 (dezanove) votos, contra : 0 (zero) votos e abstenções: 0 (zero)
votos. Aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------

B.5º Apreciação e votação, relativa às Grandes Opções do Plano, o Orçamento o
Plano Plurianual de Investimentos e Mapa de Pessoal para o ano de 2020;
------Intervenção do presidente José Ramos que apresentou as linhas orientadoras
consideradas fundamentais no curto prazo para dar continuidade ao trabalho já
anteriormente iniciado, tais como pugnar pela extensão do Centro de Saúde –
Meadela-CS/USF na Praça da Linha Vale do Lima, continuação das obras de
requalificação das envolventes dos Bairros Sociais de Monserrate e Meadela, dar
continuidade à dinamização da Comissão Social de Freguesia, estimular parcerias com
as diversas IPSS da União e outros parceiros sociais, entre outras. Estas linhas
orientadoras constam do Documento anexo à acta o nº 22.------------------------------------------Pediu a palavra o eleito Carlos Tavares, dizendo ser necessário que se
desenvolvesse a CFS Meadela. A questão da juventude preocupa toda a gente, mas
não existem acções direccionadas para a juventude e isso também lhe causa
preocupação. Cultura e Desporto nada de jeito, diz, Formação Profissional pouco ou
nada; Saúde e Ambiente, os problemas do costume, não são envolvidos. A Meadela
continua a ser carente, acrescenta. Do Parque da Cidade nada se sabe, continua tudo
“no segredo dos Deuses”. Em relação à avaliação dos rios e ribeiras, nada se fez. A
Ribeira de São Vicente continua cada vez mais suja, muito há a fazer. Diz que a
documentação apresentada é muito semelhante à do ano passado, não augurando
mudanças nem melhorias. Por considerar que as Grandes Opções do Plano, o
Orçamento e o PPI apresentados pelo executivo não servem a população, a freguesia
nem a cidade, votará contra. Apresentou declaração de voto, que se junta sob o
Documento nº: 24----------------------------------------------------------------------------------------------José Filgueiras, cumprimentou a Assembleia e mostrou-se concordante com a
proposta apresentada das grandes opções do Plano.---------------------------------------------------Hugo Meira reitera o que já foi dito ao longo dos anos anteriores e refere que
abster-se-á de votar, pois este documento vem sendo a cópia de anteriores anos, com
o acrescento de muitas intenções e poucas acções.-----------------------------------------------------O eleito Rogério Barros não concorda com Hugo Meira dizendo que se as coisas
não forem realizadas, não se podem abandonar, o Plano tem que ter continuação para
que possa ser concretizado. Apresentou declaração de voto do qual se junta
Documento sob o nº 23.----------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte
resultado: A favor : 14 (catorze) votos, contra : 3 (três) votos e abstenções: 1 (um)
voto. Aprovada por maioria.-----------------------------------------------------------------------------------Ausentou-se dos trabalhos a partir das 0h20 minutos o eleito Manuel Américo
Carvalhido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa dando cumprimento ao Regimento, atendendo ao adiantando da hora e
ainda faltarem cinco pontos de discussão para concluir a ordem de trabalhos, ouvidos
os membros da Assembleia, foram suspensos os trabalhos desta sessão ordinária,
pelas 0,35 minutos do dia 14 de dezembro de 2019, ficando marcada a continuação da
mesma em segunda reunião para o dia 18 de Dezembro de 2019, pelas 21,00 horas, no
mesmo local. -------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTINUAÇÃO
------ Ao décimo oitavo dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas
vinte e uma horas, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo
(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, em Sessão Ordinária, em segunda
reunião, nas instalações da sede (Santa Maria Maior), localizadas na Rua Conde da
Aurora, nº 689, 4900-443 Viana do Castelo, tendo a mesma sido presidida por António
Rui Viana Fernandes da Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por
Maria da Glória Lourenço (1ª secretária) e António Amorim Carvalhosa (2ª secretário).-------O Executivo da União das Freguesias fez-se representar por José António
Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário),
Amadeu Antunes Bizarro (tesoureiro) e pelos Vogais Luis Ramiro e Rita Joana da Silva
Guerreiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Justificou a ausência Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, por
razões de saúde, dado o seu internamento hospitalar e Vitor Antunes Silva, por
motivos pessoais.-------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme Folha de Presenças, Documento nº29, compareceram os membros da
Assembleia Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Carlos Manuel Alves Tavares,
Carlos Nunes Meira, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Jaime Miranda Caridade,
José Adamastor Gonçalves, Maria Alexandra Lima, Maria da Conceição Pimenta,
Mariana Pinheiro Coutinho de Almeida, Rogério Manuel Amorim Barros, Rui Manuel
Pimenta Salgueiro, Sara Cristina Brota, Sara Maria Silva Gorito, e Tiago Fernandes
Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se a ausência justificada de Hugo Manuel Fernandes Meira, substituído
por Carlos Nunes Meira, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, substituído por José
Adamastor Gonçalves, José Manuel de Castro Filgueiras, substituído por Sara Maria
Gorito, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, que não foi substituída, Manuel
Américo Matos Carvalhido, substituído por Maria das Conceição Pimenta, Maria
Eugénia Correia de Castro Jácomo, substituída por Maria Alexandrina Lima e José
Maria Flores, que não foi substituído.-----------------------------------------------------------------------Reiniciados os trabalhos, entrou-se no ponto:
B. 6º Autorização para assinatura de acordos de Competências e celebração de
contratos;
------Intervenção do Presidente José Ramos informando ser legalmente necessário que
a Assembleia de Freguesia para discussão com o Município e posterior celebração,
resolução ou revogação de contratos, delegue competências no Presidente da União. É
esta a solicitação, que consta junta sob o Documento nº 25, com o compromisso de ser
dado devido conhecimento à Assembleia de Freguesia de todo e qualquer contrato ou
protocolo necessário respeitante às matérias relativas a espaços verdes, pequenas
reparações em escolas, limpeza de vias e espaços públicos, recursos humanos e
transporte de refeições para escolas, limpeza de praias ou outros similares.---------------------Concedida a palavra ao eleito Carlos Tavares que questionou o Presidente da
União para saber qual a razão porque é necessário afetar mais recursos, será que esses

mesmos recursos não se encontram já reflectidos no Orçamento anteriormente
apresentado .----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da União respondeu afirmativamente que tudo já constava no
Orçamento anteriormente aprovado – 250 mil euros pra : espaços públicos, reparação
de escolas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor : 13
(treze) votos, contra : 4 (quatro) votos e abstenções: 0 (zero) votos.-------------------------B. 7º Autorização de assinatura de protocolos de acordos de execução e
cooperação com outras entidades;
------Intervenção do Presidente da União José Ramos solicitando a necessária
autorização da Assembleia para após celebração com o Município e posterior
assinatura dos protocolos, poder estabelecer protocolos com outras entidades com
quem seja necessário contratar, da mesma forma dando o devido conhecimento à
Assembleia de Freguesia, cfr Documento sob o nº 26 que integra a presente acta.------------A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor : 14
(catorze) votos, contra : 0 (zero) votos e abstenções: 3 (três) votos.--------------------------B. 8º – Dar conhecimento de protocolos entre a Junta e outras Entidades
------Intervenção do presidente José Ramos informando da necessidade de autorização
para após celebração com o Município e posterior assinatura dos protocolos e
delegações de competências, poder estabelecer protocolos com outras entidades com
quem seja necessário contratar, da mesma forma dando o devido conhecimento à
Assembleia de Freguesia, cfr Documento sob o nº 27 que integra a presente acta, onde
nomeadamente constam os Protocolos de Gestão e Manutenção de Espaços Verdes
dos núcleos habitacionais da Abelheira e de São Vicente.---------------------------------------B. 9º - Proposta de alteração de Toponímia
------Intervenção do Presidente José Ramos informou do anúncio da canonização de
Bartolomeu dos Mártires ocorrida a 6 de Julho 2019, e, pediu a concordância da
Assembleia para alteração da toponímia – Documento 28 anexo- da Rua Frei
Bartolomeu dos Mártires para Rua São Bartolomeu dos Mártires.----------------------------------A proposta apresentada pelo Executivo obteve o seguinte resultado: A favor: 17
(dezassete) votos, contra: 0 (zero) votos e abstenções:0 (zero) votos. A proposta foi
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------B. 10º. Discussão de outros assuntos de interesse para a freguesia:
------O Presidente do Executivo José Ramos disse já ter referido muitos assuntos
quando apresentou a informação, mas refere como assuntos de interesse o já falado
Convento de São Francisco do Monte, as obras , os bairros sociais, a extensão do
Centro de Saúde que já foram citados anteriormente na rúbrica de antes da ordem do
dia. Manifestou a preocupação da população em relação aos parques infantis que não
foram homologados, o parque infantil de D. Fernando e o parque infantil do Himalaia,
tiraram os materiais e andam a colocar outros, porém informa que se está a tratar

deste assunto. Termina, aproveitando para desejar a todos um Santo e Feliz Natal.-----------O eleito Carlos Tavares, interveio novamente manifestou a sua preocupação com
a limpeza de sarjetas. Referiu haver enormes lençóis de água fruto de insuficientes
drenagens, apelando por isso para que junto da Câmara Municipal se façam as
necessárias e convenientes pressões para intervenção junta das Obras Hidráulicas, a
fim de sair reforçada a posição dos fregueses.------------------------------------------------------------Fernando Miranda, no uso da palavra, falou do evento “Maratona Manuela
Machado”, que do seu ponto de vista pode ser entendido como “Festa Popular”,
questionando a Assembleia das razões porque é que a prova não passa na Meadela? O
percurso é feito pelo IC 28, sem espectadores, numa estrada de acesso à ponte e não
pelo interior da localidade.-------------------------------------------------------------------------------------Ana Margarida referiu que para este tipo de provas é necessário solicitar com
antecedência as autorizações.
-----Rui Viana falou a propósito da celebração “Adoração dos Reis Magos” informando
que como vem acontecendo em anteriores anos, mais uma vez este ano o evento iria
ser realizado. Informou ainda da realização, em Portimão nos dias 24/25 de Janeiro
2020, do Congresso Nacional da ANAFRE e da necessidade de pelo menos um membro
do Executivo ir ao Congresso. Também, acrescenta, a Assembleia da União das
Freguesias deveria estar representada. Para o efeito disponibilizou-se o eleito Tiago
Oliveira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que a Ceia de Natal desta Assembleia, aliás como vem sendo
habitual, realizar-se-á a 17 de Janeiro em local a informar posteriormente.--------------Esgotada a ordem de trabalhos passa-se para o:
C. | PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
Não se verificando quaisquer intervenções do público, assim,------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana, deu como concluída a Assembleia e
solicitou autorização para aprovação da Acta sob a forma de Minuta, que foi lida e
Aprovada por Unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelas vinte e duas horas e
dez minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------| O Presidente ……….……………………………………. (António Rui Viana Fernandes da Ponte)
| O 1º Secretário ………………….…….………….…….…………………. (Maria da Glória Lourenço)
| O 2º Secretário ……………………..………………………..………. (António Amorim Carvalhosa)

