ATA N.º 170

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, nesta freguesia de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de
Freguesia, com a presença de todos os elementos, à exceção de Carlos Miguel
Fernandes Lourenço e de António Manuel Negrão Antunes, os quais se fizeram
substituir, conforme convocatória elaborada pela sua Presidente, em sessão ordinária,
estando ainda presente o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do Executivo. O
elemento da bancada Amar Santa Marta, João Natálio Brandão da Cunha, chegou
atrasado cerca de meia hora. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e dos
documentos de Prestação de contas relativas do ano de 2019;
Ponto quatro: Apreciação e avaliação do Inventário de Bens;
Ponto cinco: Apreciação, discussão e votação da Revisão Orçamental;
Ponto seis: Intervenção do público – participação enviada por escrito;
Ponto sete: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para dar a conhecer as ausências de
Carlos Miguel Fernandes Lourenço, de António Manuel Negrão Antunes e de Judite de
Jesus Rodrigues Sôra, da bancada do Partido Social Democrata. Os mesmos fizeramse substituir por Pedro Miguel Pita Reis e Heitor de Jesus Amorim Fernandes e as
respetivas declarações de ausência e pedidos de substituição encontram-se em anexo
a esta ata.
Informou que foi rececionada, a trinta de abril do corrente ano, uma
correspondência por e-mail de Pedro Vaz e que se prende com a não realização da
Assembleia de Freguesia do mês de abril. Procedeu à leitura do documento que se
encontra em anexo a esta ata. Esclareceu que este assunto foi falado por telefone
assim como abordado com o Presidente do Executivo, a fim de se ver a possibilidade
da sua realização. No entanto, devido à situação pandémica que se estava a viver, foi
decidido remeter todos os assuntos que seriam de abordar nessa Assembleia de abril
para a atual Assembleia.
Deu a conhecer da apresentação de um Voto de Louvor por parte do Executivo
relativamente ao Covid-19. Procedeu à leitura do documento que se encontra em
anexo a esta ata.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer que esse Voto de
Louvor foi inicialmente aprovado na reunião de maio. No entanto, foram efetuadas
uma revisão e uma correção em junho, a fim de incluir todas as Unidades de Saúde
que não tinham sido assinaladas no primeiro documento. Salientou que todos foram
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informados e receberam as correções devidas feitas pelo Executivo, na última reunião
de dois de junho.
A seguir, foi colocada à votação a ata número cento e sessenta e nove. Tomou a
palavra Liliana Rocha para referir que falta acrescentar uma informação relativamente
à uma sua intervenção na página três da respetiva ata.
A Secretária da Assembleia comprometeu-se a ouvir novamente a gravação e
proceder à devida correção. Assim, proceder-se-á à votação da mesma na próxima
Assembleia de Freguesia.
1 - Período antes da ordem do dia
Tomou a palavra Cristina Siano para, em primeiro lugar, pedir desculpas ao
Executivo por quebrar alguns princípios, a saber o facto dos restantes membros não
terem conhecimento que viria ao parlatório nem que iria pronunciar-se acerca do
trabalho efetuado pelo Executivo, quanto à ajuda fornecida aos santamartenses ao
longo deste período atípico. Assim, salientou o trabalho incansável dos funcionários da
Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo que aguentaram, com firmeza, esta
situação anormal. Informou que a única semana em que não estiveram ao serviço
verificou-se após a Páscoa, período que correspondeu às férias dos mesmos. Frisou
que Paulo Maciel não teve direito à quarentena, nem como cidadão, nem como
Presidente do Executivo. Acrescentou que, diariamente, percorreu todas as ruas da
freguesia a fim de questionar a população se era preciso alguma coisa. Sendo assim,
os funcionários também permanecerem nos seus postos de trabalho porque “o
exemplo vem de cima”. Tudo foi solicitado e realizado sem, no entanto, haver
necessidade de divulgar essas ações. Assinalou a parceria incansável das Instituições
e, por fim, manifestou o seu orgulho de poder partilhar os seus dias com os restantes
membros do Executivo. Trabalhar desta forma é um prazer e um privilégio. Agradeceu
os mesmos salientando que, se a freguesia não parou, foi porque Paulo Maciel sempre
esteve presente.
Tomou a palavra Pedro Vaz para colocar algumas questões ao Executivo.
Começou por citar um excerto da ata da última Assembleia, no tocante a uma
intervenção de Liliana Rocha, onde consta: «Após leitura deste Plano, a bancada
constatou da existência de uma grande quantidade de trabalhos que o Executivo
pretende desenvolver. Isto seria à partida positivo, se a grande maioria seria cumprido.
Salientou que muitas das propostas já surgem consecutivamente em todos os Planos
de Atividades, quer deste mandato como nos do mandato anterior, o que demonstra
que não passa de intenções.» Voltou a frisar que o Plano de Atividades é um Plano
Plurianual, de intenções, e não seria assim se as verbas surgissem de igual forma
como noutras freguesias. Aconselhou a consulta das atas das reuniões do Executivo
Camarário e averiguar as verbas atribuídas, por exemplo, à freguesia de Alvarães.
Referiu que nem ele, nem o Presidente têm explicação para este facto. Considera
importante que os membros da Assembleia “remassem para o mesmo sentido”, e se a
bancada Amar Santa Marta tem alguma informação, qual é então o critério da
atribuição das verbas. É de opinião que se trata de uma questão política.
Relativamente ao Plano de Coesão Territorial, considera que era destinado para quase
todo o Município, pois para aqueles com uma cor política diferente, questiona se
houve Coesão Territorial. Salientou que a questão do saneamento no lugar de
Samonde, bandeira da campanha eleitoral da bancada Amar Santa Marta, não passa
de uma intenção. Referiu que até à data, o senhor Vereador Vítor Lemos não reuniu
com o Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marta, sendo que a última visita
ocorreu em agosto de 2019, aquando da realização do circuito ciclismo do Grupo
Desportivo do Centro Paroquial de Santa Marta, e onde afirmou que agendaria uma
reunião. No entanto, considera que possa haver dificuldade e disponibilidade em
reunir com os Executivos das freguesias. Como ainda falta cerca de ano e meio para o
término do mandato, considera que esta questão do saneamento seja concretizada. A
seguir, mencionou algumas intenções que passaram a conclusões, como o Parque
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Infantil da Cooperativa Capitães de Abril que está concluído, faltando apenas a sua
inauguração. Questionou o Executivo se há alguma ideia quanto ao Parque Infantil da
Urbanização da Bela Vista e se o projeto do Parque Desportivo está em vias de
concretização. Outra conclusão prende-se com o alargamento da Rua José de Brito,
sendo que há uma parte que não está concluída devida à questão da expropriação que
está a decorrer. Considera que foi vantajoso quer o alargamento como a acessibilidade
do local para qualquer veículo e que o trabalho está bem executado. Uma outra
conclusão relaciona-se com os passeios da Avenida Comendador Parente Ribeiro,
sendo que há sempre alguma insatisfação por parte dos cidadãos (falta de
estacionamento). No entanto, foi valorizado a travessia pedonal. Questionou sobre a
previsão para o segundo semestre deste ano em termos de obras e que tipo de
investimentos poderão vir a ser realizados ou poderão transitar deste ano para o
próximo ano.
Frisou a visita do Vereador Luís Nobre esperando sinceramente que tenha sido
uma visita de trabalho bem-sucedida e com resultados práticos para a freguesia.
Quanto à questão dos resíduos, constata que não há maneira de a freguesia se tornar
exemplar quanto à separação dos mesmos e à sua colocação nos devidos lugares.
Considera que as pessoas não têm o mínimo de vergonha e que há uma falta de
civismo na freguesia. Tem verificado que a circulação dos camiões de recolha não tem
sido a mesma ultimamente, questionando se há algum problema ou se é devido à
questão da pandemia. Quanto à questão das ervas, constatou que cresceram em todo
o lado, inclusive na cidade, pois verificou que algumas zonas da mesma estavam
vergonhosas. Considera que a prioridade do Município foi a colaboração com as
entidades da saúde no sentido de estar na linha da frente e não as ervas. No entanto,
este assunto continua a incomodar muita gente que ainda julga que a prioridade da
freguesia é a limpeza das ervas. Os cidadãos têm a ideia que, para a Junta de
Freguesia, é fácil limpar as ervas pois os funcionários são muitos. Questionou acerca
do número de quilómetros em ruas que possui a freguesia. Deixou o seguinte alerta:
“o dia em que não houver ervas estamos todos mal”, o que significa que não haverá
vida no planeta. Considera que a atual situação de pandemia mudou os
comportamentos para melhor em alguns hábitos que, de uma maneira geral, não
existiam. Referiu a colocação de dispensadores de gel no terminal de multibanco e no
cemitério, a alteração dos horários da Junta e do cemitério, a visita ao comércio local
com o Vereador Luís Nobre e a distribuição de gel aos comerciantes. Mencionou a
distribuição de máscaras e o problema que acarretou, salientando que a quantidade
de máscaras que a Junta recebeu seria para distribuir aos mais necessitados.
Informou que a Junta de Freguesia não pode transferir verbas sem justificação.
Questionou sobre o trabalho efetuado com as famílias desfavorecidas e mais
carenciadas da freguesia durante este tempo, sobre a colaboração com os
Estabelecimentos de Ensino e a Paróquia e se conhece o número de famílias com
dificuldades, acreditando que possa ter aumentado atualmente. Por fim, elogiou o
trabalho executado pelos funcionários da Junta e deixou uma palavra de apreço,
encorajamento, conforto e motivação a todas as Comissões de Festas, para que no
próximo ano as festas sejam ainda mais vigorosas.
Tomou a palavra Liliana Rocha para proferir as palavras a seguir transcritas:
“Hoje é sem dúvida uma sessão especial e a que a todos nós ficará na memória. A
pandemia da doença COVID-19 veio alterar a nossa vida, as nossas rotinas. E o facto
de hoje não termos público na assistência é só um desses exemplos. Com o plano de
contingência adotado a nível nacional todos tivemos e temos de fazer um esforço difícil
de cumprir. Não foram só os profissionais de saúde que tiveram de se reinventar. É
verdade que estes tiveram de reestruturar todos os cuidados que prestavam, correr
riscos, trabalhar mais horas do que alguma vez trabalharam. Mas como muitos
profissionais de outras áreas, os que prestam segurança, os professores que em
poucos dias tiveram de aprender a dominar mil e uma plataformas eletrónicas, os
profissionais da segurança social que se devem ter visto a braços com dificuldades de
inúmeras famílias, os que ficaram sem trabalho, os que viram as suas remunerações
diminuídas, os que sendo dos grupos de risco tiveram de ficar confinados em casa,
sem direito a convívio com familiares e amigos. Enfim, todos nós sentimos dificuldade
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em nos adaptar a esta nova realidade. Mas esse esforço mostrou até agora resultados
muito positivos. Estamos todos de parabéns. Mas, e há sempre um mas, não nos
esqueçamos que só ganhamos o “sprint” inicial e que quando falamos desta pandemia
devemos pensar antes numa maratona. É com preocupação que olhamos para os
números recentes de novos casos, que têm vindo a aumentar nos últimos dias. Daí
que a mensagem principal que gostaríamos de deixar aos membros da Junta de
Freguesia é que contamos convosco para ajudar neste combate. A Junta de Freguesia
é o órgão do poder local que mais próximo está da população. É aquele que deve ter
um conhecimento profundo da realidade da Freguesia, dos seus habitantes, das suas
dinâmicas e hábitos. Os eleitos locais, ao serem escolhidos por quem lhes está
próximo, também se habituam a prestar contas quase diariamente, não só dentro
deste edifício, mas frequentemente no café local, no restaurante, nas superfícies
comerciais e até na missa. Esta proximidade pode e deve ser muito útil nesta fase. Ao
estar no local, ao ver a realidade in loco, ao falar com as pessoas, o dever de informar
a população e alertar para comportamentos menos próprios deverá estar sempre
presente. O que vemos ao passar na Freguesia reflete a realidade a nível nacional.
Desde o desconfinamento que se tem assistido a um crescente incumprimento das
recomendações da DGS, muito por culpa de uma falsa sensação de segurança. É
importante, quanto a nós, a Junta intervir a diferentes níveis: em primeiro lugar,
tendo o dever de ajudar a informar corretamente. A informação é tanta que por vezes a
população em vez de ficar esclarecida fica ainda mais confusa. Assim, nesta fase é
essencial reforçar os meios de comunicação com a população, agilizando e
promovendo-os, de forma a se conseguir fazer chegar informação precisa e fidedigna.
Neste ponto gostaríamos de mostrar disponibilidade para colaborarmos. Uma vez que
na nossa bancada temos profissionais da área de saúde, caso considerem útil estamos
aqui para convosco colaborar e pensar em estratégias úteis. Em segundo lugar,
verificar se as regras são cumpridas. Ao passar regularmente pelas ruas e espaços
comerciais verificar tendências e locais habituais de incumprimento, de forma a serem
alvo de intervenções privilegiadas. Em terceiro lugar, numa atitude pedagógica
solicitar aos incumpridores para que acatem as recomendações, explicando a
importância das mesmas. E por último, naqueles que se recusam a cumprir, repetindo
reiteradamente comportamentos impróprios, informar as autoridades competentes
para que ajam em conformidade. Gostaria de aproveitar para dar os parabéns por
algumas das atividades que têm sido realizadas pela Junta de Freguesia para ajudar
neste combate, nomeadamente a colaboração na entrega das máscaras cirúrgicas
fornecidas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, a associação ao projeto
Comércio Seguro, reforçado com a entrega simbólica de embalagens de desinfetantes
alcoólicos aos espaços comerciais locais e o incentivo à participação social de
empresas locais, como foi exemplo a entrega de alguns produtos de
higienização/desinfeção por parte da empresa Sambiental. Gostaria também de dar os
parabéns pela construção do Parque Infantil da Urbanização Capitães de Abril, que
tantas vezes foi falado nas sessões desta Assembleia. Uma obra nunca é do agrado de
todos, todos temos gostos diferentes, pelo que apesar de algumas críticas
arquitetónicas, o que gostaria de realçar é que o desejo da maioria se efetivou e será
no futuro um espaço de boas recordações para muitas das nossas crianças. Talvez
deixasse só uma recomendação para futuro. Numa próxima obra idêntica serem
proactivos junto da população residente no local e expor o projeto, explicando logo à
partida as opções tomadas. Para terminar gostaria apenas de salientar que o Poder
Local tem a sua principal força na proximidade às populações e que face a isso
estamos certos que este período atípico que todos vivemos é também uma das alturas
em que se pode fazer mais e melhor pela Freguesia, sem grandes investimentos
orçamentais e que contamos convosco para isso.”
Tomou a palavra José Augusto Meixedo para referir que o Executivo teve uma
atitude correta perante a pandemia provocada pela Covid-19. Quanto à questão do
Parque Infantil da Cooperativa Capitães de Abril, salientou que já teve a oportunidade
de transmitir ao Presidente do Executivo a sua opinião pessoal, na reunião
preparatória, sendo que na sua perspetiva, não foi a melhor solução. No tocante à
questão das ervas e da limpeza das redes viárias, não se limpou tudo como era
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habitual devido a não realização da Páscoa. Considera que muitas ruas e caminhos
estão a precisar de uma intervenção “séria, forte e musculada” pois têm ervas muito
grandes. No tocante ao livro que foi editado sobre Santa Marta de Portuzelo,
questionou o Executivo se já há algum passo dado no sentido de se fazer uma revisão
do mesmo. No âmbito desta situação de Covid e relativamente aos equipamentos de
proteção individual disponibilizados pela Câmara Municipal e que o Executivo
comprometeu-se a adquirir, questionou acerca do critério de distribuição dos mesmos.
Salientou que há pequenos comerciantes e industriais da freguesia que não receberam
gel, desinfetante ou máscara. Apontou o caso de João Natálio da Cunha Brandão,
comerciante de referência da freguesia, que nem foi abordado nem recebeu qualquer
equipamento. Quanto às famílias carenciadas, manifestou o seu reconhecimento e
felicitou a Junta de Freguesia pelo facto de estar a contribuir em todo o processo para
melhorar as condições da população mais carenciada, na aquisição de produtos para
o cabaz distribuído pelo Movimento de Caridade Cristã aos mais necessitados. Por fim,
referiu a existência de um problema com águas na rua Linha Vale do Lima, devido a
inundações de caves de alguns prédios que provocaram alguns estragos. Pressupõe-se
que estas inundações são provocadas por águas de umas minas do Centro Paroquial.
Tomou conhecimento que já foi remetido ao Executivo uma manifestação quanto a
este assunto e poderá ter um papel importante na sua resolução.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos e
responder às questões levantadas.
Assim, e no tocante à situação vivida atualmente, fez um paralelo deste período
com os fogos ocorridos em 2016, momento muito difícil que aconteceu no lugar de
Samonde, onde se sentiu que nada é importante a não ser a preservação da “nossa
vida”, da “nossa saúde” e tudo se focaliza no essencial. Este tempo de “pandemia” foi
de mais trabalho e agradeceu as palavras proferidas por Cristina Siano, considerando
que não havia necessidade de o fazer porque cada um foi importante no seu papel ao
desempenhá-lo da melhor maneira. Reforçou o trabalho efetuado pelos funcionários,
pois foram incansáveis e nunca pararam, merecendo assim um voto de louvor. Frisou
também a forma desregrada e descontrolada do uso dos contentores de lixo por parte
dos cidadãos. Essa desorganização causou muitos problemas aos Serviços
Municipalizados. Referiu que as ações realizadas pelo Executivo, neste tempo de
pandemia, estão assinaladas no ponto seis do documento “Informação do Presidente”.
Quanto ao trabalho regular, verificou-se um período no qual não houve qualquer
atendimento personalizado, o que levou, por exemplo, à isenção do pagamento de
taxas para evitar os possíveis contactos com o dinheiro e com a transmissão do
dinheiro das pessoas. O Executivo esteve sempre disponível para levantar, em Viana,
as refeições destinadas aos profissionais de saúde, em prol do bem de todos. Isto
acarretou mais despesas. A prestação de ajuda às famílias foi efetuada, salientando o
papel social da Câmara, que esteve sempre presente. O Executivo continua ainda a
fornecer refeições às pessoas. Relativamente às máscaras, os critérios adotados
seguiram as orientações definidas pelo Vereador Luís Nobre, onde consta que o
Executivo podia levantar oitocentas e cinquenta máscaras. No entanto, o Executivo
não é a entidade que possui todos os dados para poder filtrar este tipo de situações, e
verificou-se alguma dificuldade. Houve a necessidade do apoio das Instituições, e
algumas nem forneceram as informações, como o Centro de Saúde. Mencionou o apoio
do Centro Paroquial que se disponibilizou a efetuar algumas entregas, o trabalho do
Movimento de Caridade Cristã pela indicação das pessoas com mais dificuldades e o
apoio prestado às famílias que recebem escalão. O Executivo esteve sempre presente
para prestar auxílio a um máximo de pessoas e tentou divulgar, da melhor forma, que
o cidadão com mais de sessenta e cinco anos contatasse o Executivo. Frisou que o
número de máscaras estipulado não chegou e teve a necessidade de adquirir mais
algumas. Segundo o critério, a entrega das máscaras seria para as pessoas de risco.
Deu a conhecer que o Executivo foi dos primeiros a proceder à entrega de peixe
ao Movimento de Caridade Cristã para que providenciasse a sua distribuição às
famílias carenciadas. Frisou novamente que tudo foi sempre realizado com o apoio
social da Câmara e o Executivo tentou de todas as formas colaborar com as famílias.
O apoio também foi prestado na parte informática com o empréstimo de equipamentos
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da Junta de Freguesia. Salientou que qualquer problema trazido pelos cidadãos foi
resolvido. Referiu a criação de um banco de voluntários que também prestaram o seu
apoio aos mais necessitados. Agradeceu o trabalho efetuado à distância pelos
restantes membros do Executivo assim como o da Secretaria que, apesar de estar
fechada, procedeu a imensos contatos.
Em resposta a Pedro Vaz, frisou que o Executivo tem de facto várias intenções.
Quanto ao saneamento em Samonde, informou que foi abordada esta situação com
Luís Nobre. Informou que foi solicitada, por ofício, uma reunião com o Vereador Vítor
Lemos para tratar de assuntos ligados ao Desporto e ao Saneamento da freguesia,
nomeadamente o lugar de Samonde. No entanto, ainda não foi dada qualquer resposta
e, até este momento, nada se concretizou. Quanto ao projeto do Parque Infantil dos
Capitães de Abril, já concluído, frisou que foi trabalhado com a Câmara Municipal,
considerando-o o melhor para esse local. Aguarda-se a deliberação da Câmara.
Salientou a presença do engenheiro Luís Nobre na freguesia quer formal como
informalmente. Esteve presente na distribuição simbólica do “Comércio Seguro”, em
dois espaços comerciais. Informou que o fornecimento dos dados foi realizado pelo
Executivo, apesar de não ser um projeto seu. A distribuição aos restantes
estabelecimentos comerciais e às empresas foi realizada pelo Executivo. Foi um
trabalho de proximidade com as pessoas, com as empresas e com o comércio da
freguesia. No tocante à Boavista, foi comunicado ao Vereador o projeto de intervenção
para este local. O Executivo pretende terminar a Rua Reitor Agostinho de Brito mas
não está em andamento a sua obra porque o processo encontra-se na Câmara
Municipal e aguarda-se o fim da expropriação para a conclusão desta obra. Aguardase ainda a deliberação dessa obra e enquanto não houver deliberações não procederá
a outras obras. Contudo, o Executivo tem alguns projetos já definidos. Deu a saber
que as obras executadas pela Junta de Freguesia é na substituição da competência
legal da Câmara Municipal, que delega na Junta de Freguesia, por proximidade, a
execução deste tipo de obras. A seguir, elencou os futuros projetos como o do Souto
da Silva, o da Rua Jokkmokk; deu a saber que já foi solicitado o levantamento
topográfico para o loteamento do Moreno, em Samonde; a concretização, pelo
Executivo, do levantamento topográfico da Rua do Regedor. O próximo projeto a
avançar será o do loteamento da Boavista, com uma intervenção no seu Parque
Desportivo. O mesmo já está orçamentado, aguarda-se as respetivas deliberações para
poder iniciar a sua construção e já foi solicitado o apoio técnico para o estudo na parte
superior do Parque Infantil. Deu a saber que foi efetuada uma pequena melhoria no
parque da Travessa da Forneira. O Executivo considera que, no lugar de Samonde,
deveria existir um Parque Infantil ou um espaço de ocupação. Como o investimento
ronda os sessenta mil euros por ano, não é de todo viável investir em parques infantis
todos os anos, pois deve-se pensar nas ruas. A freguesia ainda tem vinte quilómetros
de calçada. No tocante à visita do Vereador Luís Nobre, referiu que foi uma reunião
frutífera e na qual foram realizadas visitas a vários locais da freguesia. Quanto à
questão dos resíduos, partilha da mesma ideia que, de facto, é uma vergonha a
acumulação de lixo nos contentores. Considera que se deve repensar noutras formas
de atuação para solucionar este problema. Em relação à limpeza das ruas e à questão
das ervas, elencou as ruas da freguesia que foram intervencionadas ultimamente.
Tudo perfez um total de nove quilómetros de ruas, a somar a mais um contrato de
cinco quilómetros de ruas que ainda está por ser feito. Informou que a freguesia tem
mais de cinquenta quilómetros de ruas e que, no ano anterior, foi efetuada a limpeza
de cem quilómetros (duzentos quilómetros se considerarmos os dois lados). Salientou
que os vinte quilómetros de calçada têm causado muitos problemas. Convidou os
presentes a fazer uma visita à Rua do Lameiro e à Rua da Paz e verificar o estado das
valetas. Mencionou a correção efetuada na Rua Senhora do Rosário. Salientou que os
funcionários da Junta de Freguesia fizeram duas formações, uma das quais sobre a
não utilização de herbicida, onde foi sugerido o corte das ervas no quarto minguante.
Deu a saber que no presente dia, foi recolhido cinco carrinhas de material. Considera
que é importante sensibilizar as pessoas que as ervas não são “lixo “e é difícil aguentar
o rápido crescimento da vegetação. No tocante ao apoio prestado às famílias e as
pessoas em geral, referiu que o Executivo tentou sempre ajudar da melhor forma. Deu
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uma palavra de incentivo e de força a todas as Associações da freguesia para que as
mesmas não esmorecessem perante esta situação pandémica, que provocou a
inexistência de atividade. Referiu que o Executivo apoiou também as famílias que
estiveram em quarentena ou confinamento. No tocante à questão do livro, informou
que não houve nenhum passo dado até ao momento. Em relação à distribuição dos
equipamentos de proteção individual (gel, máscaras), foi efetuado o levantamento dos
comércios e serviços da freguesia, abertos ao público. Dirigiu-se a Natálio Cunha,
comerciante da freguesia, para lhe informar que o Executivo não se “esqueceu “dele.
Esclareceu que o equipamento era destinado aos espaços físicos de porta aberta ao
público e pediu desculpa pelo ocorrido. Salientou que foram distribuídos a oitenta
espaços da freguesia, sendo que a lista dos respetivos comércios e serviços poderá ser
consultada. No tocante à questão da inundação do prédio, informou que rececionou
duas chamadas telefónicas onde esclareceu que deveriam proceder a uma reclamação
para que o Executivo pudesse intervir. Até este momento, nada chegou ao Executivo.
2 - Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar algumas atividades
como a formação dos funcionários e a formação realizada com a ABAE. Salientou que
o Executivo possui um registo das limpezas das ruas. Quanto à situação financeira,
informou que as despesas contratadas pela Junta de Freguesia e que não estão
sujeitas a deliberações da Câmara Municipal estão a ser pagas a um máximo de trinta
dias.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3 - Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e dos
documentos de Prestação de contas relativas do ano de 2019
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer que toda esta
documentação é um instrumento de registo para a posteridade. Informou que as
receitas do cemitério estão todas estabilizadas, pois já está tudo regularizado. Assim,
verifica-se um decréscimo nas receitas.
De seguida, foram colocados os documentos a votação, tendo os mesmos sido
aprovados por unanimidade, com nove votos a favor. Os mesmos seguem em anexo a
esta ata.

4 - Apreciação e avaliação do Inventário de Bens
Tomou a palavra o Presidente para referir que, neste Inventário, não está
contemplado o investimento das ruas.
5 - Apreciação, discussão e votação da Revisão Orçamental
O Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer que se trata de uma
alteração de uma rúbrica que não estava no seu devido lugar, sendo que não há
mudança nos valores globais do Orçamento. Referiu o incremento do saldo de gerência
da situação orçamental do ano transato que passa para o saldo do corrente ano.
Foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por unanimidade, com nove
votos a favor. Segue em anexo a esta ata.
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6 - Intervenção do público – participação enviada por escrito
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para informar que não foi
rececionada nenhuma participação escrita por e-mail.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que o Executivo está
sempre disponível para receber todas as informações. Lançou o repto para o Concurso
Eco-Famílias que vai vigorar até ao final do atual mês, destinado aos moradores da
freguesia.
7 - Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com nove votos a favor.

Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.
Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
- Declaração de ausência/pedido de substituição de Carlos Miguel Fernandes
Lourenço, António Manuel Negrão Antunes e de Judite Rodrigues Sôra;
- Documento de Pedro Manuel de Oliveira Monteiro Vaz enviado à Assembleia;
- Voto de Louvor – Covid 19;
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
- Contas de Gerência 2019;
- Mapa de Controlo Orçamental (Despesa);
- Mapa de Controlo Orçamental (Receita);
- Prestação de Contas 2019;
- Relatório de Bens Inventariados 2019;
- Primeira Revisão Orçamental;
- Ata em minuta.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)
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(Pedro Miguel Pita Reis)

(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(Heitor de Jesus Amorim Fernandes)

___________________________________________________________
(Ana Maria Matos Serra)

(José Augusto Ramos Meixedo)

____________________________________________________________
(João Natálio Brandão da Cunha)

___________________________________________________________
(Liliana Isabel Gonçalves da Rocha)
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