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ATA Nº 5 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA 
 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, nas 

Antigas Instalações da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria, União das Freguesias 

da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, reuniu a Assembleia de Freguesia de Póvoa de 

Santa Iria e Forte da Casa, sob a presidência da Sra. Ana Paula Lourenço Bayer, estando 

presentes os seguintes eleitos: ---------------------------------------------------------------------- 

Partido Socialista ------------------------------------------------------------------------------------ 

. António dos Santos Palma Dias ------------------------------------------------------------------ 

. Elsa Maria Vilhena Cordeiro Correia Rodrigues ---------------------------------------------- 

. Vítor António da Silva Gonçalves --------------------------------------------------------------- 

. Tiago André Ferreira Gonçalves ----------------------------------------------------------------- 

. Joaquim Marques Baltazar ------------------------------------------------------------------------ 

. Maria Emília de Jesus Mendes ------------------------------------------------------------------- 

. André Filipe Marques Vaz ------------------------------------------------------------------------ 

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

António Inácio Póvoa Mais Forte ----------------------------------------------------------------- 

. António José Inácio -------------------------------------------------------------------------------- 

. Maria Margarida dos Santos Sarmento Guedes ------------------------------------------------ 

. Rosa Maria de Jesus Oliveira Dias Coelho Barral --------------------------------------------- 

. Mónica Sofia Filipe da Fonseca ------------------------------------------------------------------ 

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

Coligação Democrática Unitária ------------------------------------------------------------------- 

. David Jorge Ribas da Costa ----------------------------------------------------------------------- 

. Elina Isabel António Matonse -------------------------------------------------------------------- 

. Nélson Manuel Marques Fontan ----------------------------------------------------------------- 

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

Coligação Mais --------------------------------------------------------------------------------------- 

. Ana Paula Bayer Lourenço ----------------------------------------------------------------------- 

. Maria da Graça dos Santos Tavares Nunes ----------------------------------------------------- 

. Amadeu de Jesus Pinto ---------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bloco de Esquerda ----------------------------------------------------------------------------------- 

. Catarina Miranda Lourenço ----------------------------------------------------------------------- 

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

A sessão foi secretariada por------------------------------------------------------------------------ 

. António dos Santos Palma Dias------------------------------------------------------------------- 

. Elsa Maria Vilhena Cordeiro Correia Rodrigues----------------------------------------------- 

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

Interveio a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informando as faltas, as ausências 

e as suas respetivas substituições. ----------------------------------------------------------------- 

Da bancada do PS, informa a ausência da eleita Ana Paula da Costa Dias Gonçalves, 

substituída por Maria Emília de Jesus Mendes, a ausência do eleito Ricardo Emanuel 

Bragança Silveira, substituído por José António de Jesus Gonçalves, substituído por 

André Filipe Marques Vaz. ------------------------------------------------------------------------- 

Da bancada da CM, informa a ausência do eleito Nuno Miguel da Cruz Capinha Caroça, 

substituído por Maria da Graça dos Santos Tavares Nunes. Seguidamente, informa a 

ausência do eleito Paulo Alexandre da Luz Dias Barroca, substituído por Paulo Jorge 

Afonso Ramos, substituído por Amadeu de Jesus Pinto. ---------------------------------------

Da bancada da CDU, informa a ausência da eleita Manuela de Lurdes Quintans Viriato, 

substituída por Hugo Miguel Simplício Mendonça Fernandes, substituído por Elina Isabel 

António Matonse. De seguida, informa a ausência do eleito José Afonso Rita, substituído 

por Marco Aurélio Rodrigues dos Santos, substituído por David José Cardoso Morgado, 

substituído por Maria Isabel Delgado Justino Fernandes, substituída por Nélson Manuel 

Marques Fontan. No que concerne ao pedido de substituição do eleito David José Cardoso 

Morgado, informa que que ficou com dúvidas com o pedido de substituição, porque o 

eleito, na sua comunicação renuncia ao direito de substituição nas reuniões de Assembleia 

e de Comissão. De seguida, informa que por não ter contactos do eleito, solicitou 

esclarecimentos, por e-mail, ao líder da bancada da CDU, sobre o enquadramento legal 

para o pedido apresentado, acrescentando que, o líder enquadrou legalmente o pedido 

com o artigo 76.o da Lei 169/99 de 18 de setembro. Sucede e, sobre o assunto em apreço 

informa que concluiu que o eleito David José Cardoso apresentou o pedido de renúncia 

de mandato, e que, coloca agora a sua conclusão à consideração dos membros da 

Assembleia para que se possam pronunciar. -----------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, da CM, sobre a comunicação do eleito David José Cardoso 
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Morgado à Assembleia, refere que onde consta “eu renuncio ao meu direito de 

substituição”, devia constar “eu renuncio ao mandato”. De seguida, sobre a mesma 

matéria, declara que, por não ter conhecimento da ordem da precedência da lista, tem 

dúvidas sobre a comunicação o nome de uma eleita como substituta. -----------------------

O eleito Vítor Gonçalves, do PS, sobre o assunto em apreço, manifesta dúvidas sobre se 

a comunicação é uma renúncia de mandato. -----------------------------------------------------

O eleito David Costa, da CDU, refere que, conforme respondeu à Sra. Presidente da 

Assembleia de Freguesia por e-mail, o documento enviado é uma renúncia de mandato. -

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e na sequência das dúvidas 

apresentadas pelos membros da Assembleia, e com o objetivo de clarificar a situação, 

solicita à bancada da CDU que o eleito David José Cardoso Morgado, manifeste a sua 

vontade de renunciar ao mandato, por escrito de forma expressa e clara, salientando que 

terá de ser o próprio eleito a assinar o documento. ---------------------------------------------- 

De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informa que da bancada do 

AIPMF, o eleito Marco Alexandre Palmeiro Canudo está ausente, acrescentando que por 

não ter sido enviada, pelo próprio, qualquer comunicação de ausência, a Mesa da 

Assembleia marcará falta ao eleito, não sendo possível o preenchimento da vaga ocorrida. 

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

A eleita Rosa Barral, sobre a marcação de falta ao eleito Marco Alexandre Palmeiro 

Canudo e a consequente impossibilidade de preenchimento da vaga ocorrida, relata que 

no decorrer do dia da presente Sessão enviou um e-mail para a Assembleia de Freguesia, 

informando do falecimento da avó do eleito Marco Canudo, acrescentando que, no 

mesmo e-mail informou que o eleito não estava contactável no local onde se encontrava. 

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, sobre o e-mail enviado pela eleita Rosa 

Barral, confirma a receção do mesmo, salientando que a Mesa da Assembleia não aceita 

pedidos de substituição dos líderes das bancadas em nome de outros eleitos, 

acrescentando, de seguida, que por não se tratar de uma comunicação escrita pelo próprio 

eleito, a Mesa da Assembleia, conforme previsto na legislação e, por várias vezes, 

esclarecido em sede de Comissão Permanente, não considera estar perante uma 

comunicação de ausência, nem de um pedido de substituição. De seguida, informa que 

recebeu várias SMS de eleitos do AIPMF, que comunicaram a ausência e pediram 
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substituição na presente Sessão, salientando a comunicação via SMS não será aceite, uma 

vez que a Mesa da Assembleia só considera pedidos, em papel ou via e-mail. ------------- 

De seguida, questiona a Assembleia se tem considerações a tecer à decisão da Mesa da 

Assembleia no que concerne à marcação de falta ao eleito Marco Canudo. -----------------

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

No uso da palavra, o eleito Tiago Gonçalves, do PS, sobre a marcação de falta ao eleito 

Marco Canudo, refere que a posição da sua bancada é que se trata de uma falta, e não de 

uma substituição. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e dá início à Sessão dando a 

palavra à eleita Catarina Lourenço, do BE, para iniciar o Período Antes da Ordem do Dia. 

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

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

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

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

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

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – BE -----------------------------------

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

RECOMENDAÇÃO – VEÍCULOS ELÉTRICOS: UMA VERDADEIRA 

NECESSIDADE ------------------------------------------------------------------------------------- 

A eleita Catarina Lourenço procede à leitura do documento (ANEXO 1) -------------------

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

PATRIMÓNIO DA FREGUESIA E INVENTÁRIO ------------------------------------------ 

A eleita Catarina Lourenço, sobre o inventário, anteriormente referido pelo Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia como estando em curso, questiona se o mesmo se encontra 

concluído. De seguida, relativamente ao património da freguesia, refere ter tido 

conhecimento de uma petição relativamente à destruição da Capela do Sr. Morto, 

questionando se a destruição descrita na petição vai avançar. --------------------------------- 

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

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A ÉPOCA DAS CHEIAS --------------------- 

A eleita Catarina Lourenço, questiona se foram tomadas medidas preventivas para evitar 

as ocorrências derivadas das cheias, típicas desta época, e minimizar o impacto das 

mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISSÕES CONSTITUÍDAS PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ----------------

A eleita Catarina Lourenço, sugere aos eleitos da Assembleia de Freguesia, uma reflexão 

sobre a relação entre a onerosidade e a utilidade das Reuniões de Comissão. Recorrendo 

ao exemplo das Reuniões de Comissão Permanente, justifica a sua sugestão com a 

frequência com que se discutem matérias em sede de Comissão com o intuito de preparar 

as Sessões, que se tornam a discutir nas Sessões retirando, no seu entender, utilidade às 

Reuniões de Comissão. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – CM ----------------------------------

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

OBRAS NO LARGO DO FORTE DA CASA --------------------------------------------------

A eleita Graça Nunes, refere que no Largo do Forte da Casa, ocorre uma intervenção para 

a colocação de uma ilha ecológica, questionando de seguida, se com esta intervenção está 

prevista também, a requalificação desejada para a dignificação do local. -------------------

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

INEXISTÊNCIA DE PARQUE INFANTIL NA VILA DO FORTE DA CASA ---------- 

A eleita Graça Nunes, refere ter conhecimento que a responsabilidade da construção e 

manutenção deste tipo de infraestruturas foi transferida para o Município, questionando 

de seguida, sobre quais as diligências tomadas pelo Executivo junto da Câmara Municipal 

no âmbito desta temática. ---------------------------------------------------------------------------

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

OBRAS NA ESTRADA NACIONAL 10 --------------------------------------------------------

A eleita Graça Nunes, refere ter conhecimento de queixas dos fregueses sobre as obras na 

EN10 onde se têm verificado incidentes, nomeadamente a danificação das jantes dos 

veículos que transitam no local. -------------------------------------------------------------------

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

SINALIZAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL 10 ---------------------------------------------

A eleita Graça Nunes, alerta para o aumento dos riscos de transitar na EN10, referindo a 

existência de locais onde não é possível visualizar a sinalização porque esta se encontrar 

coberta por vegetação. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SITE DA JUNTA DE FREGUESIA -------------------------------------------------------------- 

A eleita Graça Nunes, refere que o site da Junta de Freguesia, carece das atualizações de 

forma mais regular, exemplificando com a informação que se refere realização de 

Reuniões de Assembleia de Freguesia que, no momento, tem disponível informação da 

Sessão de Assembleia realizada em setembro de dois mil e dezoito, e com a ausência da 

Associação Swimturtles na informação sobre o Movimento Associativo da Freguesia. ---

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

DISPENSADORES PARA OS CANÍDEOS ----------------------------------------------------

A eleita Graça Nunes, refere ter conhecimento de queixas dos moradores sobre a ausência 

de dispensadores para os canídeos, acrescentando de seguida que, uma vez que está 

prevista receita com as licenças de canídeos, também deveria estar refletido algum 

investimento ou despesa nas condições dadas aos fregueses e aos seus animais, alegando 

que não se devem cobrar apenas deveres aos fregueses; deve existir um equilíbrio entre 

direitos e deveres. ------------------------------------------------------------------------------------

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

MOUCHÃO DA PÓVOA --------------------------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, refere que embora tenha conhecimento que a posse administrativa 

do Mouchão da Póvoa não é da Junta de Freguesia, enquanto eleito questiona quais os 

motivos para as obras estarem paradas, e quais as diligências tomadas pelo Executivo, 

junto do Município na persecução de respostas. -------------------------------------------------

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

DIVERSIFICAÇÃO DE CAIXAS MULTIBANCO -------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, refere que, embora este serviço não seja responsabilidade do 

Executivo da Freguesia, é da sua responsabilidade diligenciar com os bancos com o 

intuito de aumentar a oferta do mesmo para colmatar as carências na freguesia. -----------

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

APOIO JURÍDICO NA FREGUESIA ------------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, questiona sobre a possibilidade da Junta de Freguesia, acolher 

estagiários com o intuito de apoiar juridicamente a população que por insuficiência de 

recursos financeiros, não acede a informação com fundamentação legal que permita 

defender os seus direitos. ---------------------------------------------------------------------------

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

SANITÁRIOS NA ESTAÇÃO DA PÓVOA DE SANTA IRIA -----------------------------

O eleito Amadeu Pinto, refere que, embora este serviço não seja responsabilidade do 



   

7 
 

Executivo da Freguesia, é da sua responsabilidade, em representação da população da 

freguesia, diligenciar  com a CP com o intuito de melhorar a oferta de um serviço básico 

que quando manifesta falhas penaliza especialmente em cidadãos com maior fragilidade 

física. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SAUDAÇÃO AOS ATLETAS DAS ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA ------------------

O eleito Amadeu Pinto, procede à leitura do documento (ANEXO 2). ----------------------

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

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

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

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

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – CDU ---------------------------------

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

REGENARAÇÃO URBANA DA FREGUESIA -----------------------------------------------

O eleito Nélson Fontan, refere ter conhecimento da existência de verbas municipais 

destinadas à regeneração urbana, sugerindo de seguida, que o Executivo, com o apoio da 

Câmara, intervenha em defesa da preservação da zona antiga da Póvoa, exemplificando 

com o edifício multiusos, utilizado pela freguesia, como um dos edifícios que carece de 

manutenção. Seguidamente, menciona os grafitis como um problema passível de ser 

mitigado, no âmbito do apoio municipal já referido. -------------------------------------------

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

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS NA FREGUESIA – ENCERRAMENTO DO 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE SAÚDE DA 

PÓVOA DE SANTA IRIA -------------------------------------------------------------------------

O eleito David Costa, refere que entre toda a população da freguesia, onde já se verifica 

alguma demora no agendamento de consultas para os cuidados de saúde primários, os 

utentes sem médico de família são os que mais têm sentido as consequências do 

encerramento do Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde da Póvoa 

de Santa Iria. De seguida, questiona o Executivo sobre se pretende diligenciar junto do 

Ministério da Saúde para minimizar os impactos que este encerramento teve na população 

da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

MERCADO DA PÓVOA DE SANTA IRIA ----------------------------------------------------

O eleito David Costa, alerta que o elevado aglomerado de pessoas no mercado resulta, 
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por vezes em constrangimentos na circulação  no interior do mesmo onde por vezes as 

pessoas que pretendem abandonar o local vêm o acesso às saídas dificultado pelas pessoas 

que pretendem permanecer. De seguida, questiona o Executivo sobre o plano de 

evacuação do espaço em caso de sinistro e se, neste plano estão previstos os 

congestionamentos mencionados.------------------------------------------------------------------

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

CICLOVIAS -----------------------------------------------------------------------------------------

A eleita Elina Matonse, questiona sobre o ponto de situação das Ciclovias. ----------------

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

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

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

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

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – AIPMF ------------------------------

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

DESCENTRALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA -------------------------

O eleito António Inácio, dirigindo-se à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, refere 

que após um ano de mandato as Sessões de Assembleia de Freguesia realizaram-se 

sempre no mesmo local onde se encontram. -----------------------------------------------------

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

SURTO DE LEGIONELLA DE DOIS MIL E CATORZE -----------------------------------

O eleito António Inácio, refere que a vila do Forte da Casa foi o local mais afectado por 

este surto, questionando de seguida, se o Executivo tem conhecimento sobre o ponto de 

situação do processo que está em tribunal. -------------------------------------------------------

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

MOBILIDADE INTERNA DE FUNCIONÁRIAS DA AUTARQUIA ---------------------

O eleito António Inácio, questiona sobre o ponto de situação de duas funcionárias da Junta 

de Freguesia – Delegação do Forte da Casa nomeadamente, se houve algum contacto da 

Junta de Freguesia com as funcionárias. ----------------------------------------------------------

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

PROJETOS MUNICIPAIS DE INTERVENÇÃO NA FREGUESIA -----------------------

A eleita Mónica Fonseca, sobre as intervenções realizadas em território da freguesia pelo 

Município considera que, a informação disponibilizada aos fregueses é insuficiente ou de 

difícil acesso no site da Câmara Municipal, questionando de seguida, as razões que levam 

a Junta de Freguesia a não comunicar aos seus fregueses as intervenções a realizar e não 
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aferir sobre a posição da população, uma vez que o Presidente da Junta de Freguesia é 

sempre informado pela Câmara dos projetos de intervenção e está previsto um prazo para 

a Junta de Freguesia se pronunciar sobre os mesmos. Seguidamente, questiona sobre o 

motivo da ausência de informação no site da Junta de Freguesia que apenas remete para 

o site da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------

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

RECINTO ONDE SE REALIZAM AS FESTAS DA PÓVOA ------------------------------

A eleita Mónica Fonseca, questiona se as obras a decorrer no local são particulares ou se 

estão inseridas num projeto da Câmara Municipal. De seguida, a eleita refere que as 

questões que fez na primeira Assembleia, e que a sua bancada posteriormente, enviou por 

escrito, nunca foram respondidas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. ---------------

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

REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA --------------------

A eleita Rosa Barral, refere ter conhecimento do encerramento dos serviços, durante a 

tarde, para reorganização, questionando de seguida, sobre qual a reorganização que foi 

efetuada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

ACIDENTES COM RESPONSABILIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA --------------

A eleita Rosa Barral, questiona o Executivo sobre se a Junta de Freguesia tem 

mecanismos para apoiar pessoas que tenham acidentes com responsabilidade direta da 

Junta de Freguesia e qual o procedimento a adotar. De seguida, questiona se a junta de 

Freguesia tem algum seguro para este tipo de acidentes. ---------------------------------------

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

CORRESPONDÊNCIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ------------------------------

A eleita Rosa Barral, com o recurso à leitura da alínea e) do artigo 13.o da Lei 75/2013 de 

12 de setembro, refere que a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia não tem dado 

conhecimento aos eleitos do expediente recebido nomeadamente a correspondência 

proveniente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional-Lisboa e Vale do 

Tejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

REQUERIMENTO – PROCESSOS JUDICIAIS -----------------------------------------------

A eleita Rosa Barral, procede à leitura do documento (ANEXO 3)  -------------------------

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

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, referindo que uma vez que são 

22h00m irá dar início ao Período Reservado à Intervenção do Público. ---------------------

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

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

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

Assunto: PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PUBLICO ------------------

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

É dada a palavra ao cidadão Luís Manuel Santos, que fala sobre uma publicação que fez 

no Facebook onde colocou um excerto de uma intervenção de Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia, numa Sessão de Assembleia de Freguesia anterior, no âmbito do encerramento 

do Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria. 

Acrescenta, de seguida, que a sua inscrição para este período resultou de um desafio 

colocado pelo eleito Vítor Gonçalves, na sequência desta publicação. Seguidamente, 

refere que no excerto já mencionado, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia refere 

considerar desnecessário que os utentes se desloquem ao Centro de Saúde de madrugada, 

para a marcação de consultas, uma vez que é possível fazer a marcação de consultas 

através de contato telefónico, acrescentando que no decorrer da presente semana esteve a 

tentar contactar, através de telefone, o Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, e que não 

foi atendido. Sucede ao referir que no final do dia em que esteve a tentar contactar o 

Centro de Saúde, dirigiu-se ao local, para aferir a possibilidade de fazer marcação de 

consultas através da internet, e que foi informado que esta opção só é possível se o utente 

tiver médico de família atribuído. De seguida, reitera a sua crítica às declarações do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia que entende serem desconhecedoras da realidade, 

porque existem dois mil e quinhentos utentes da freguesia que por não terem médico de 

família não podem marcar a consulta através da internet, e que tentam telefonar para o 

Centro de Saúde e que, por não verem as suas chamadas telefónicas atendidas, são 

obrigados a ir de madrugada para o Centro de Saúde para marcar consulta. Finaliza a sua 

intervenção, referindo ter conhecimento que uma Moção favorável ao restabelecimento 

do Serviço de Atendimento Complementar foi rejeitada pela Assembleia de Freguesia, 

pela sua carga política, lamentando de seguida, que os interesses políticos dos eleitos 

presentes no órgão se tenham sobreposto aos interesses da população da freguesia.  ------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia dá por encerrado o Período Reservado à 

Intervenção do Público e dá a palavra ao Sr. Presidente do Executivo para responder às 

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

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Jorge Ribeiro, em resposta ao 

cidadão Luís Manuel Santos, agradece a sua intervenção e manifesta pesar pelo trabalho 

de edição do referido excerto não estar, no seu entender, devidamente contextualizado. 

Justifica a sua afirmação ao referir que a intervenção sobre o Centro de Saúde da Póvoa 

de Santa Iria, de onde foi retirado o excerto foi mais abrangente e foram especificadas as 

situações da Unidade de Saúde Familiar Reynaldo dos Santos da Póvoa de Santa Iria com 

catorze mil utentes, todos com médico de família, da Unidade de Saúde Familiar do Forte 

da Casa em que todos os utentes têm médico de família e, a situação do Centro de Saúde 

da Póvoa de Santa Iria com cerca de sete mil utentes, entre os quais dois mil, não têm 

médico de família. De seguida, acrescenta que no Centro de Saúde da Póvoa estão por 

preencher, vagas para dois médicos que, após preenchidas, permitirão que os utentes sem 

médico de família tenham a sua situação normalizada. Sucede, esclarecendo que nestas 

instituições estão criados mecanismos que dispensam a presença dos utentes no local de 

madrugada, mas que tanto a nível local, como nacional, estes mecanismos podem falhar, 

obrigando os utentes a proceder de outra forma e que, as suas palavras descreveram a 

implementação de várias medidas, entre as quais estes mecanismos, como contributos 

significativos para melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários na freguesia nos 

últimos anos. Conclui a sua intervenção, assumindo que nesta matéria existe muito 

caminho para percorrer, disponibilizando-se de seguida, a promover um encontro com o 

Agrupamento de Centros de Saúde, para esclarecimentos adicionais. -----------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e em resposta ao eleito António 

Inácio, sobre a descentralização das Sessões de Assembleia, refere que este tema já foi 

largamente discutido em anteriores reuniões, questionando de seguida, se a bancada do 

AIPMF transmitiu ao eleito os assuntos discutidos em reunião ou se para além do 

discutido existe alguma dúvida que pretenda esclarecer. ---------------------------------------

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

O eleito António Inácio, do AIPMF, em resposta à questão colocada pela Sra. Presidente 

da Assembleia de Freguesia refere que, sobre o assunto em apreço, não tem mais questões. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta à eleita Rosa 

Barral, sobre a correspondência recebida pela Mesa da Assembleia de Freguesia, solicita 

que a eleita especifique qual a correspondência recebida pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional se refere. -----------------------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, em resposta à Sra. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, esclarece que a correspondência a que se refere é aquela que foi enviada aos 

eleitos, pela Assembleia de Freguesia, e que foi objeto de discussão em sede de Comissão 

Permanente. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e esclarece que uma vez que, 

conforme a própria eleita Rosa Barral referiu, a correspondência proveniente da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional para a Assembleia de Freguesia, foi 

remetida para todos os eleitos, questionando de seguida, se a eleita Rosa Barral tem 

conhecimento de correspondência desta proveniência que não tenha sido remetida aos 

eleitos, e como tem conhecimento do expediente recebido pela Mesa da Assembleia de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, em resposta à Sra. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, esclarece que não tem conhecimento de todo o expediente da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, mas que de acordo com a  lei mencionada anteriormente, existe 

uma obrigatoriedade de se proceder à leitura da correspondência recebida em sede de 

Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Vítor Gonçalves, do PS, que questiona a 

eleita Rosa Barral sobre qual o artigo da lei a que recorre para fundamentar a sua 

afirmação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, em resposta ao eleito Vítor Gonçalves, refere que a sua 

afirmação é feita de acordo com o disposto na alínea e) do artigo 13.o da Lei 75/2013 de 

12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------

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

O eleito Vítor Gonçalves, do PS, sobre a alínea e) do artigo 13.o da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, refere que não está prevista qualquer obrigatoriedade de proceder à leitura do 
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expediente recebido pela Mesa da Assembleia em sede de Assembleia de Freguesia. 

Sucede, e citando o artigo em apreço, esclarece que está previsto que compete à Mesa da 

Assembleia de Freguesia “dar conhecimento à assembleia de freguesia do expediente 

relativo aos assuntos relevantes” sendo que os assuntos relevantes são assuntos objeto de 

moções ou deliberações ou que foram discutidos em sede de Assembleia de Freguesia, e 

que a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia não tem qualquer obrigatoriedade de 

informar sobre o expediente relativo a este assunto, porque não foi discutido em sede de 

Assembleia de Freguesia. De seguida, e sobre o assunto em apreço, acrescenta que a Sra. 

Presidente da Assembleia adotou, no seu entender, uma boa prática ao informar e discutir 

em sede de Comissão Permanente uma vez que não foi proposta formalmente a sua 

discussão, em sede de Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, em resposta ao eleito Vítor Gonçalves, esclarece que 

não é esse o entendimento que a sua bancada tem da Lei invocada. --------------------------

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

O eleito Vítor Gonçalves, do PS, em resposta à eleita Rosa Barral, repete a citação do 

artigo conforme intervenção anterior, reiterando de seguida que o artigo menciona 

“expediente” e não “correspondência”. -----------------------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, em resposta ao eleito Vítor Gonçalves, questiona o que 

é “expediente”. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e ao manifestar pesar pela 

presente celeuma em torno do assunto em apreço, esclarece que o mesmo já foi discutido 

em sede de Comissão Permanente e, que conforme a eleita Catarina Lourenço sugeriu, 

sobre a utilidade das reuniões de Comissão Permanente, sugere também, uma reflexão 

sobre os assuntos já discutidos em Comissão e que são trazidos para as Sessões de 

Assembleia. Sobre esta temática, conclui a sua intervenção ao clarificar que, a Mesa da 

Assembleia já deu a conhecer aos eleitos todo o respetivo expediente, questionando de 

seguida, a eleita Rosa Barral sobre dúvidas que ainda não tenham sido esclarecidas. -----

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que em resposta à eleita Catarina 

Lourenço, sobre o inventário, refere que o mesmo será apresentado na primeira reunião 

do ano, conforme previsto na legislação. ---------------------------------------------------------
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De seguida, sobre a questão do património da freguesia, em resposta à eleita Catarina 

Lourenço, mais concretamente a questão da Lapa do Sr. Morto, esclarece que embora esta 

não seja uma competência da Junta de Freguesia, tem conhecimento de um plano de 

requalificação da Câmara Municipal que aguarda autorização de outras entidades e 

acredita que num futuro próximo a situação esteja resolvida de forma a que este 

património seja recuperado. ------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre as cheias, esclarece que, como noutros anos, as medidas preventivas 

adotadas são os trabalhos de reforço de limpeza e desobstrução adequados a esta época e, 

à sua pluviosidade. -----------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta à eleita Graça Nunes, sobre o Largo do Forte da Casa, refere 

que não é possível fazer todas as intervenções de uma assentada, acrescentando que esteve 

presente numa reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal onde foram abordados 

assuntos como a requalificação do Largo do Forte e a construção de um parque infantil e 

que, num futuro próximo, ambas as intervenções irão avançar, de forma faseada, tendo 

em conta o seu custo e a disponibilidade económica para o efeito. ---------------------------

De seguida, em resposta à eleita Graça Nunes, sobre as obras que decorrem na EN10, e a 

obstrução da sinalização na via, informa que todas as reclamações são remetidas para a 

Câmara Municipal, reconhecendo a existência de incómodos inerentes a obras com esta 

dimensão. ---------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre o site da Junta de Freguesia, em resposta à eleita Graça Nunes e à eleita 

Rosa Barral, refere que estas são ferramentas que estão em permanente atualização, 

sugerindo que seja enviada informação sobre eventuais falhas para que a atualização seja 

feita o mais rápido possível. ------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre a questão dos canídeos, em resposta à eleita Graça Nunes, refere que 

embora no seu entender, esta seja uma questão de civismo, está a ser feito um caminho, 

que no âmbito da autarquia existem um conjunto de iniciativas que podem ser tomadas e 

que, conforme resposta a questões reiteradamente colocadas pela bancada do BE, neste 

momento está a ser estudada a construção de um parque canino, acrescentando que já 

foram colocados anteriormente dispensadores que foram furtados após a sua colocação. 

Sobre a questão dos canídeos, conclui a sua intervenção esclarecendo que a gestão 

orçamental é executada de forma mais abrangente e de acordo com as necessidades 

correntes, acrescentando que as receitas orçamentais não são apenas aplicadas apenas nas 

rúbricas de onde são provenientes. ----------------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, relativamente ao ponto de situação 
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das obras do Mouchão da Póvoa, esclarece que tem conhecimento da necessidade de 

restruturação do projeto de intervenção porque o mesmo já não se adequava com a 

primeira análise acrescentando que, já solicitou informações ao Ministério do Ambiente 

sobre a matéria e que, aguarda resposta às questões colocadas. -------------------------------

Sucede, e em resposta ao eleito Amadeu Pinto, no que concerne aos Multibancos refere 

que, assim como os balcões das instituições bancárias, embora a autarquia não tenha 

competência para decidir sobre a matéria, tem sido feita uma sensibilização às entidades 

competentes, tendo em conta as necessidades da população envolvida. ---------------------

De seguida, sobre a questão do atendimento jurídico, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, 

afirma que a proposta apresentada não é possível de ser executada, por ser proibido por 

lei, acrescentando que esta prática anteriormente adotada pelas autarquias, tem vindo a 

terminar em resultado do esforço da Ordem dos Advogados e da Associação Nacional de 

Freguesias e que, em substituição da mesma, existem protocolos entre as entidades no 

âmbito da rede social para apoiar juridicamente quem necessita. -----------------------------

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

De seguida, por estar esgotado o tempo reservado para o Período Antes da Ordem do Dia, 

o Sr. Presidente da Junta de Freguesia informa que responderá às restantes questões 

colocadas pelos eleitos, por escrito. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia e dando início à Ordem de 

Trabalhos, informa que conforme acordado anteriormente irá colocar a votação as atas 

por aprovar antes de propor a discussão os pontos que constam da Ordem de Trabalhos. 

Sucede, e sobre a Ata Três da Sessão Ordinária de dezanove de junho de dois mil e dezoito 

informa que, no dia dezassete de julho de dois mil e dezoito, a Mesa da Assembleia 

remeteu a todos os eleitos o documento. De seguida, informa que no dia dezoito de julho 

de dois mil e dezoito a bancada da CM informou não ter propostas de alteração, que a 

vinte e três de julho de dois mil e dezoito a bancada do PS apresentou propostas de 

alteração (enviadas a todos os eleitos pela Mesa da Assembleia a vinte e cinco de julho 

de dois mil e dezoito), que no dia vinte e seis de julho, a bancada do PS acrescentou 

propostas de alteração (enviadas a todos os eleitos pela Mesa de Assembleia no mesmo 

dia), que no dia vinte e nove de julho a bancada do BE apresentou propostas de alteração 
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(enviadas a todos os eleitos pela Mesa da Assembleia a um de agosto de dois mil e 

dezoito). Seguidamente refere que, após a reunião de Comissão Permanente realizada a 

vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, no dia vinte e cinco de outubro de dois 

mil e dezoito a bancada da CDU apresentou propostas de alteração (enviadas a todos os 

eleitos, pela Mesa da Assembleia, a nove de outubro de dois mil e dezoito), que no dia 

seis de outubro, a bancada do PS acrescentou propostas de alteração (enviadas a todos os 

eleitos, pela Mesa da Assembleia a nove de outubro de dois mil e dezoito), que no dia 

nove de outubro a bancada da CM apresentou propostas de alteração (enviadas a todos os 

eleitos, pela Mesa de Assembleia, no mesmo dia), e que no dia vinte e nove de outubro 

de dois mil e dezoito a bancada do AIPMF apresentou propostas de alteração (enviadas a 

todos os eleitos, pela Mesa da Assembleia, no mesmo dia). No que diz respeito, ao assunto 

em apreço, conclui a sua intervenção, questionando os eleitos se têm considerações a 

fazer ao documento. ---------------------------------------------------------------------------------

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

Não havendo intervenções, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca a votação 

a Ata Três da Sessão Ordinária de dezanove de junho de dois mil e dezoito. Aprovada 

por maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 12 (3 AIPMF, 1 BE, 1 CDU, 1 CM, 6 PS) -------------------------------------

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

No uso da palavra, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia esclarece que não 

participam da votação os restantes eleitos porque não terem estado presentes da respetiva 

Sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, sobre a Ata Um da Sessão 

Extraordinária, realizada a catorze de setembro de dois mil e dezoito, informa que não 

colocará a votação o documento, a pedido da bancada da CDU que, em sede de Comissão 

Permanente, solicitou o adiamento da votação do documento. --------------------------------

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

Sucede, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e sobre a Ata Quatro da Sessão de 

Assembleia, realizada a vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, informa que não 

colocará a votação o documento, a pedido da bancada do AIPMF que, em sede de 

Comissão Permanente, solicitou o adiamento da votação do documento. -------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Vítor Gonçalves, do PS, que sobre o 

adiamento da votação da Ata Um da Sessão Extraordinária de catorze de setembro de dois 

mil e dezoito e da Ata Quatro da Sessão Ordinária de vinte e sete de setembro de dois mil 

e dezoito, solicitado pelas bancadas da CDU e do AIPMF, conforme manifestado na 

reunião da Comissão Permanente, pretende reiterar a posição da bancada do PS, ao não 

considerar que a Assembleia de Freguesia esteja a desempenhar um bom serviço à 

freguesia ao adiar a votação destes documentos. De seguida, sugere aos eleitos uma 

reflexão sobre o papel que desempenham, defendendo que, o trabalho relacionado com 

as atas deverá ser feito atempadamente para que a votação e disponibilização dos 

documentos ao público não se alongue no tempo. ----------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO UM – INFORMAÇÃO ESCRITA DO 

PRESIDENTE (ANEXO 4) ------------------------------------------------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia questiona o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia se pretende fazer a apresentação do ponto. O Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia, refere não ter informação adicional para a apresentação do assunto em apreço. 

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

É dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, da CM, sobre o Protocolo assinado entre a Junta 

de Freguesia e a Delegação de Vila Franca de Xira da Ordem dos Advogados, refere que 

dada a dimensão da população da freguesia, considera reduzido o número de 

atendimentos documentados, salientando que dezassete atendimentos não atinge uma 

média de um atendimento por semana, defendendo que a Junta de Freguesia tem margem 

para diligenciar um apoio jurídico mais abrangente. --------------------------------------------

De seguida, sobre as reuniões explanadas, questiona a possibilidade, no âmbito das 

competências dos Órgãos, de serem disponibilizados aos eleitos da Assembleia, relatórios 

sobre as mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, sobre três reuniões tidas no âmbito da gestão 

informática, questiona se estas reuniões estão relacionadas com a gestão do site da Junta 

de Freguesia, e se estão também relacionadas com a execução de propostas apresentadas 
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pelo BE, e aprovadas pela Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------

Sucede, e sobre a reunião de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito com o Senhor 

Padre Igor André, questiona se a reunião referida no documento é no âmbito do 

Orçamento Participativo da Câmara Municipal. -------------------------------------------------

Seguidamente, sobre a reunião de três de outubro de dois mil e dezoito com a empresa 

Publimpacto, questiona sobre eventuais alterações na gestão dos espaços publicitários da 

freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre a reunião com a empresa Imarte, questiona o motivo do âmbito desta 

reunião não estar explanado. -----------------------------------------------------------------------

No que concerne ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, refere 

que segundo o documento foram movimentados aproximadamente duzentos processos, 

questionando de seguida, o motivo de terem sido detalhados apenas quatro processos e, 

se os restantes processos tiveram desenvolvimento. --------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, no uso da palavra, sobre a apresentação da nova Chefe 

de Serviços no dia dezasseis de outubro de dois mil e dezoito, solicita informações sobre 

a identidade da funcionária. ------------------------------------------------------------------------

Sucede, e no que concerne ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

Integrado, tendo em conta que é adotada uma metodologia para a inclusão social, refere 

considerar limitado o apoio cedido durante o período refletido no documento, uma vez 

que só são relatadas as medidas adotadas em quatro processos. ------------------------------

Sobre o Gabinete de Inserção Profissional, reconhece que está documentado um maior 

apoio e manifesta pesar pelos resultados alcançados estarem aquém do desejado. ---------

Seguidamente, sobre o mapa de intervenção na freguesia, defende ausência de rigor no 

que se refere à toponímia, concretamente na vila do Forte da Casa onde, no documento, 

a toponímia não existe ou está descrita de forma incorreta, e na Quinta da Piedade, na 

escola de infância manifesta desacordo com o nome adotado para o espaço “Escola 

Amarela”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, salientando que o documento nos campos “recolha de monos” e “repavimentação 

e colocação de sinalização de trânsito” remete para informação disponível em anexo, que 

não consta da documentação entregue aos eleitos. ----------------------------------------------

No que concerne à documentação enviada aos eleitos para o Ponto – Informação Escrita 

do Presidente, refere que a documentação está incompleta porque não consta a situação 

financeira da freguesia, não estando por isso de acordo com o disposto na alínea e) do 
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número 2 do artigo 9.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------

O eleito David Costa, da CDU, no uso da palavra, relata queixas feitas à CDU, 

nomeadamente à de falta de policiamento de proximidade, defendendo que o efetivo 

presente na freguesia é reduzido, tendo em conta a densidade populacional da mesma. 

Sucede e, sobre as reuniões com a PSP, questiona a posição do Executivo sobre as 

matérias apresentadas, solicitando de seguida, as conclusões retiradas das reuniões 

mencionadas. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, em resposta ao eleito 

Amadeu Pinto, sobre o apoio jurídico, reitera que qualquer apoio dado para além do 

âmbito do Protocolo assinado pode incorrer num procedimento ilícito, salientando a 

transparência do modelo adotado. De seguida esclarece que estão registados dezassete 

apoios porque foram dezassete apoios que foram solicitados, acrescentando que o modelo 

adotado irá manter-se e que, existe margem para mais atendimentos desde que sejam 

solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre o detalhe e a quantidade da informação contida no ponto – Informação 

Escrita do Presidente, no que concerne aos relatórios das reuniões sugeridos pelo eleito 

Amadeu Pinto, e a sobre a ausência da informação da situação financeira da freguesia em 

resposta à eleita Rosa Barral, refere que o Executivo procura disponibilizar, da melhor 

forma, a informação a enviar, comprometendo-se de seguida, a melhorar a qualidade e 

quantidade da informação enviada. ---------------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta à eleita catarina Lourenço, relativamente à questão das 

reuniões com empresas de gestão informática, refere que as reuniões estão relacionadas 

com a alteração da plataforma informática. ------------------------------------------------------

De seguida, em resposta à eleita Catarina Lourenço, sobre a reunião com o Senhor Padre 

Igor, refere que a Junta de Freguesia foi convidada a participar numa reunião onde foi 

dada a conhecer a proposta da paróquia para o Orçamento Participativo da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede e, relativamente às reuniões com empresas de publicidade, em resposta à eleita 

Catarina Lourenço, refere que estiveram em análise a gestão de monopostes e painéis de 

publicidade na freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta à eleita Rosa Barral, no que concerne ao Gabinete de Inserção 

Profissional, elogia o trabalho efetuado pelo gabinete do Forte da Casa explicando, de 

seguida que, o gabinete da Póvoa de Santa Iria esteve com uma funcionária ausente por 
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licença de maternidade, salientando de seguida, a importância destas intervenções 

enquanto extensões do Instituto de Emprego e Formação Profissional, tendo em conta a 

quantidade de população desempregada na freguesia. ------------------------------------------

De seguida, no que diz respeito ao Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

Integrado, em resposta à eleita Catarina Lourenço e à eleita Rosa Barral, esclarece que o 

relatório apresentado contém os números de parte da realidade, acrescentando de seguida 

que, a intervenção deste serviço tem um âmbito mais vasto e que, uma observação que 

apenas analise os números poderá resultar em conclusões redutoras. Sucede, e sobre o 

relatório disponibilizado, refere que o documento foi elaborado como apresentação numa 

reunião tida com o Concelho de Parceiros e que, o exemplo de um caso em particular foi 

disponibilizado aos eleitos para que tivessem conhecimento de todas as etapas num 

processo desde a sua entrada até à implementação de medidas interventivas para a 

resolução do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------

Sucede e, no que concerne à rede social, defende que atualmente existe uma maior e 

melhor organização comparando com o momento em que foi fundada á vinte anos. ------

Seguidamente, no que diz respeito à toponímia na vila do Forte da Casa, em resposta à 

eleita Rosa barral, relata que o Executivo quando tomou posse, esta toponímia se 

encontrava numa situação lamentável, especificando de seguida, o estado de algumas das 

placas toponímicas da vila, acrescentando que esta intervenção foi mais demorada que o 

desejado pela sua dimensão, que obrigou à elaboração de um plano de recuperação, que 

no momento já se encontra em execução.---------------------------------------------------------

Sucede, e relativamente à recolha dos monos, em resposta à eleita Rosa Barral, refere que 

irá verificar o motivo da informação não ter sido disponibilizada. ---------------------------

De seguida, sobre as reuniões com a PSP, em resposta ao eleito David Costa, esclarece 

que uma das reuniões foi no âmbito da iniciativa contra a violência sobre as mulheres que 

resultou em ações conjuntas de sensibilização e numa exposição que esteve patente no 

Centro Comercial Serra Nova, e se encontra agora no local onde a Assembleia de 

Freguesia reúne para que todos os eleitos tenham conhecimento da mesma. 

Seguidamente, sobre a outra reunião com a PSP, esclarece que esta foi no âmbito das 

reuniões habituais com a instituição que pretendem aferir as questões de segurança da 

freguesia e, também para conhecer o novo comandante, disponibilizando-se a solicitar 

um relatório, na medida do possível, para dar conhecimento aos eleitos do número de 

efetivos da esquadra e a forma como estão organizados. ---------------------------------------

Sobre a posição do Executivo relativamente à segurança na freguesia esclarece que 
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considera que a freguesia é segura, e que a PSP, com os meios disponíveis, e tendo em 

conta a dimensão da freguesia, tem feito o seu trabalho. ---------------------------------------

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que refere que a 

sua questão no âmbito da Informação Escrita do Presidente, não se refere aos 

equipamentos, mas sim ao documento disponibilizado onde, no seu entender, a toponímia 

deveria estar mais cuidada exemplificando com situações onde o nome das ruas e a sua 

localização não estão identificados corretamente. -----------------------------------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Vítor Gonçalves, do PS, que invoca o 

direito de resposta e sobre a questão do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 

Social Integrado, em resposta ao AIPMF, refere não entender a questão colocada pelo 

AIPMF, que em anteriores sessões manifestava dúvidas pela ausência de apresentação de 

números e agora que os números são apresentados sobre a forma de relatório detalhado 

alega que os apoios são limitados, acrescentando que a sua bancada entende que os 

números apresentados não refletem um número limitado de processos e de intervenções. 

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito António Inácio, do AIPMF, que invoca o 

direito de resposta, e sobre a questão do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 

Social Integrado, em resposta à bancada do PS, esclarece que embora a bancada do PS 

alegue que o relatório não era feito anteriormente, tem provas que o documento foi 

elaborado, em Executivos anteriores, disponibilizando-se de seguida, para no futuro 

apresentar os documentos que fundamentam a sua alegação. ---------------------------------

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que em resposta à eleita Rosa 

Barral sobre a identidade da nova chefe de serviços administrativos da freguesia, procede 

à apresentação da funcionária Lúcia Nunes solicitando à mesma que se identifique junto 

dos eleitos da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO DOIS – PROPOSTA DE ORÇAMENTO, PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) E PLANO PLURIANUAL DE 
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ATIVIDADES (PPA) PARA  2019 (ANEXO 5) -----------------------------------------------

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, procede à apresentação do 

ponto, referindo considerar que o Orçamento apresentado é equilibrado uma vez que a 

receita corrente cobre toda a despesa corrente. De seguida, esclarece que o valor do 

investimento espelhado é o que é possível no momento acrescentando que, o Executivo 

optou por investir na aquisição de equipamentos porque as competências da Junta de 

Freguesia são essencialmente de manutenção e conservação com recurso a meios físicos 

e humanos e que é nestes últimos que, por opção, o investimento se concentra 

proporcionando assim, melhores condições de trabalho. Sucede, ao esclarecer que a 

massa salarial consome grande parte da despesa corrente, resultado da regularização de 

situações precárias, e da progressão de carreiras obtida por parte dos funcionários da 

autarquia. Conclui, a sua apresentação, referindo que o orçamento é provisional e que as 

despesas previstas são variáveis uma vez que terão sempre em conta a receita adquirida, 

comprometendo-se a contratualizar com prestadores de serviços, apenas valores 

existentes em receita e, a não deixar despesas para orçamentos de Executivos futuros. ---

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, sobre a intenção de dar a conhecer 

o trabalho de artistas locais, questiona quais são as estratégias a adotar para que seja 

possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, no que concerne à aquisição de uma nova plataforma de trabalho, questiona, 

em concreto, qual a plataforma a utilizar. --------------------------------------------------------

Sucede, e relativamente ao parque canino, questiona a verba apresentada, uma vez que o 

valor apresentado aparenta ser insuficiente para a construção de uma infraestrutura com 

as características descritas pelo Executivo, em discussões anteriores. -----------------------

Seguidamente, no que diz respeito à receita proveniente do licenciamento de canídeos, 

refere um aumento de 250% na receita prevista, questionando qual o fundamento para um 

aumento tão significativo na previsão desta receita. --------------------------------------------

De seguida, sobre os herbicidas, supõe que os herbicidas a adquirir não recorrem ao 

glifosato, questionando se a sua suposição está de acordo com a intenção do Executivo. -

No que diz respeito à manutenção de jardins, questiona se os particulares estão a receber 

apoios da freguesia para fazer esta conservação. ------------------------------------------------

Sucede, e sobre a despesa prevista para as comunicações, questiona o aumento da despesa 

previsto, superior ao anunciado. -------------------------------------------------------------------
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Sobre a aquisição de software informático, questiona se a despesa prevista corresponde 

com o valor acordado nas reuniões tidas com as empresas de material informático, e quais 

são os principais objetivos que justificam a aquisição de outro software informático. ----

Seguidamente ao Plano Plurianual de Atividades, questiona quais são as medidas 

concretas a implementar para a dinamização cultural, para a juventude cidadania e 

igualdade e, para o programa de estratégia e dinamização local. -----------------------------

Sucede, e relativamente às Festas da Póvoa, questiona sobre o relatório de atividades, que 

até à data ainda não foi remetido aos eleitos, e sobre o aumento de 2% no valor 

orçamentado para as Festas da Póvoa uma vez que é defendido que este evento não dá 

prejuízo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre as comemorações oficiais da freguesia, questiona qual o fator 

diferenciador destes eventos em comparação com outros eventos cívicos e religiosos. ---

Relativamente à criação de zonas de lazer, questiona quais os projetos que estão previstos 

e orçamentados, e se existem novos locais previstos para a criação destas infraestruturas. 

Sucede, e sobre os painéis solares, questiona quais os locais onde está prevista a sua 

instalação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

No que concerne às obras relacionadas com mobilidade e acessibilidade, questiona quais 

são os projetos a executar. --------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Nélson Fontan, da CDU, refere ter obtido esclarecimentos, de 

forma mais detalhada, na reunião tida ao abrigo do estatuto da oposição. De seguida 

informa que irá questionar as rúbricas do orçamento de uma forma mais agregada e tecer 

algumas considerações sobre as opções tomadas. -----------------------------------------------

Sobre as receitas, refere que nas contas apresentadas para o ano de dois mil e dezanove, 

em comparação com as contas do ano de dois mil e dezassete, está previsto um aumento 

significativo de receita mais concretamente nas taxas e nas multas, que segundo 

explicação dada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia é resultado da cobrança 

coerciva num trabalho conjunto com a Autoridade Tributária, alertando de seguida, que 

estas cobranças, embora mais eficazes podem não ser tão céleres quanto o previsto, 

podendo por isso, acrescentar dificuldades na execução orçamental. ------------------------

No que que concerne às transferências correntes, também nas receitas refere que, 

conforme esclarecimentos anteriores, o aumento está relacionado com a descentralização 

de competências do município para a freguesia, acrescentando que, sobre esta rúbrica não 

tem esclarecimentos adicionais a solicitar porque não prevê problemas na sua execução.  
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De seguida, no diz respeito às despesas, refere que nas duas principais rúbricas, despesas 

com pessoal e despesas de aquisição de bens e serviços, estão previstos aumentos 

significativos, sendo que na primeira é previsto um aumento de 23% e na segunda um 

aumento de 29%. De seguida, refere que, conforme esclarecimentos anteriores, este 

aumento da despesa está também relacionado com a descentralização de competências já 

mencionada, que para ser executada necessita de maior quantidade de recursos. ----------

Sucede, ao salientar que, em valores absolutos, o aumento de receita com as 

transferências, justificado pela descentralização atinge os €113.000 e o aumento das 

despesas justificadas com a mesma descentralização atinge os €300.000, referindo que 

neste contexto, o orçamento apresentando depende do processo de cobranças coercivas 

para ter uma boa execução para colmatar a diferença apresentada, alertando de seguida, 

para o risco das receitas provenientes das cobranças coercivas não resultar conforme o 

esperado, acrescentando que, nessa situação, as despesas serão adiadas e resultarão numa 

maior dificuldade na execução do orçamento. ---------------------------------------------------

Seguidamente, sobre as despesas de capital, comparando as contas dos dois anos, refere 

que embora se verifique um aumento em cerca de 6%,  refere verificar-se também uma 

redução no peso no total orçamento de 7,5% para 6%, acrescentando que esta diminuição 

de despesas de capital em 1,5% em relação ao total de despesas do orçamento, é uma 

opção política com a qual a CDU não concorda porque entende estar perante um 

orçamento que opta por reduzir no investimento uma vez que, são as despesas de capital 

que suportam o plano de investimentos. Conclui ao referir que a CDU defende que o peso 

destas despesas deveria manter-se nos 7,5% por considerar que seria uma evolução de 

despesa razoável, que em valores absolutos, se traduziria em mais €20.000 para 

investimento na freguesia. --------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre o Plano Plurianual de Investimentos, refere que a bancada do BE, já 

questionou sobre várias dúvidas partilhadas pela CDU, para as quais aguardará 

esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------

Sucede e, relativamente ao Plano Plurianual de Atividades, refere que, no seu entender, 

comparando os dois anos, as rúbricas mantêm-se, acrescentando de seguida, que a CDU, 

assim como no Plano Plurianual de Investimentos, não concorda com as opções tomadas. 

Conclui a sua intervenção, ao afirmar que a CDU abster-se-á na votação do documento 

por considerar um erro que, em proporção, o valor destinado ao investimento na freguesia 

não acompanhe o aumento do total de valor movimentado, e porque assenta a sua boa 

execução em receitas resultantes de cobranças coercivas obtidas em prazos que poderão 
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não corresponder ao esperado, apelando de seguida que, parte do saldo de gerência a 

transitar, em abril de dois mil e dezanove, na aprovação das contas de dois mil e dezoito, 

seja alocado às despesas de investimento. --------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Rosa Barral, do AIPMF, e relativamente à despesa nas 

rúbricas, conservação de jardins e conservação de jardins por particulares, refere que na 

primeira estão previstos €2.000 e na segunda €18.450. Sucede, ao relatar o envio, por 

parte da sua bancada, de um requerimento ao Sr. Presidente da Junta solicitando 

informações sobre a forma como o orçamento destinado à conservação de jardins por 

particulares é disponibilizada, acrescentado que, no âmbito desta temática em 

esclarecimentos dados anteriormente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que 

os instrumentos utilizados para disponibilizar estas verbas, estavam ponderados. De 

seguida questiona, se no ano de dois mil e dezanove irá existir um documento que 

regulamente as candidaturas de condomínios e outros particulares para estas verbas, com 

o objetivo de conservar jardins particulares. -----------------------------------------------------

Seguidamente, comparando o orçamento do ano de dois mil e dezassete e a proposta de 

orçamento para o ano de dois mil e dezanove, refere que grande parte da despesa se 

destina às despesas com pessoal, e que só uma pequena parte da despesa está prevista 

para despesas com investimento. ------------------------------------------------------------------

Sucede, ao mencionar um aumento da despesa com pessoal de €245.000 entre os anos de 

dois mil e dezasseis e dois mil e dezoito, acrescentando que após a votação do documento 

a sua bancada irá proceder à leitura da declaração de voto. ------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Graça Nunes, da CM, relativamente à documentação enviada 

à Assembleia de Freguesia a pedido da CM sobre as Festas da Póvoa, esclarece que o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia enviou apenas o Protocolo das Festas e não o Relatório 

de Atividades, conforme o solicitado a nove de novembro de dois mil dezoito. ------------

De seguida, sobre o aumento de trabalhadores previsto, questiona se as suas remunerações 

irão ser conforme o ordenado mínimo nacional, ou se o valor das remunerações será 

negociado com os sindicatos. ----------------------------------------------------------------------

Sucede, ao informar que a CM votará favoravelmente o documento porque este contém 

vários contributos da bancada, referindo de seguida, não ter questões por ter obtido 

esclarecimentos na reunião tida ao abrigo do estatuto da oposição, e porque as questões 

adicionais já foram colocadas pelas outras bancadas. ------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No uso da palavra, André Vaz, do PS, refere que a sua bancada defende que o orçamento 

apresentado termina com uma sucessiva apresentação de orçamentos estagnados em €1,5 

milhões, subindo cerca de 14%. -------------------------------------------------------------------

De seguida, menciona que com um orçamento que cresce com o aumento das 

transferências provenientes da Câmara Municipal, e com uma boa execução do protocolo 

com a Autoridade Tributária para a obtenção de receita através das cobranças dívidas, o 

Executivo demonstrou que a persistência é uma ferramenta fundamental para a 

persecução de melhores condições para a freguesia. --------------------------------------------

Seguidamente, defende que são necessárias tomadas de decisão importantes na gestão de 

dinheiros públicos manifestando apoio pela decisão de investir nos trabalhadores 

autárquicos e na melhoria das suas condições de trabalho em prol da freguesia. -----------

Sucede, ao apoiar a Programa de Ocupação de Jovens, por considerar que esta medida 

contribui para dinamizar a freguesia. -------------------------------------------------------------

Sucede, referindo considerar que o documento apresentado é equilibrado, transparente e 

rigoroso e que, foi concretizado com o recurso à audição de todas as bancadas 

representadas na Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------

Conclui a sua intervenção questionando a bancada da CDU sobre quais as taxas e/ou 

multas que propõe aumentar, para aumentar a receita corrente e assim, financiar o 

aumento da despesa com o investimento conforme propôs anteriormente. ------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Nélson Fontan, da CDU, que invocando 

o direito de resposta, em resposta ao eleito André Vaz, esclarece que um orçamento é um 

instrumento de previsão, e que não existe uma diferença na transparência nas propostas 

apresentadas, apenas opções políticas diferentes, defendendo de seguida, que a 

transparência não é menor se se optar por alocar uma verba maior à despesa com 

investimento, reduzindo simultaneamente o verba alocada à despesa com aquisição de 

bens e serviços. Termina a sua intervenção referindo que a sua bancada não concorda com 

a alegação que documento apresentado é o único possível ou transparente, salientando 

que a sua bancada não recorreu à quantificação destes adjetivos para tecer considerações 

ao documento ou para fundamentar a apresentação de propostas alternativas. -------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito André Vaz, do PS, que invocando o direito 

de resposta, solicita ao eleito Nélson Fontan, que especifique qual a rúbrica a que retiraria 
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verba para aumentar a verba alocada à despesa com o investimento, para fundamentar a 

sua proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

O eleito Nélson Fontan, da CDU, no uso da palavra, em resposta ao eleito André Vaz, 

esclarece que diminuiria a verba alocada à despesa com a aquisição de bens e serviços. -

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta da Freguesia, que refere que a elaboração dum 

orçamento não é um exercício fácil e que este trabalho reflete um conjunto de opções 

tomadas pelos autores, reconhecendo de seguida, das diferentes tomadas de decisão 

resultam necessariamente documentos diferentes, por isso a cada proposta apresentada, 

solicita a tomada de decisão específica para concretização da mesma. ----------------------

De seguida, em resposta ao eleito Nélson Fontan, sobre a incerteza dos prazos para a 

obtenção da receita proveniente das cobranças coercivas, através do Protocolo assinado 

com a Autoridade Tributária, esclarece que as previsões foram feitas com base num 

procedimento que já está em execução e que os cálculos foram feitos com recurso a uma 

medida já aplicada, passível de ser analisada e mensurada e não numa medida teórica da 

qual existe incerteza sobre os prazos ou aplicabilidade, defendendo de seguida que, a 

autarquia não deve considerar parte das dívidas como incobráveis, e acrescentando que 

considera o Protocolo com a Autoridade Tributária uma ferramenta eficaz e com os meios 

necessários para a cobrança das mesmas. --------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta à eleita Catarina Lourenço, sobre a dinamização cultural, 

refere que no próximo ano, o objetivo é manter as iniciativas como exposições, concertos, 

parcerias com associações acrescentando que o relatório de contas virá acompanhado de 

um relatório onde constam todas as iniciativas neste contexto. -------------------------------

No que concerne ao programa de estratégia e dinamização local, em resposta à eleita 

Catarina Lourenço, informa que está a ser preparado um roteiro com pontos de interesse, 

de forma a dar a conhecer várias especificidades da freguesia consideradas relevantes 

como o património ambiental, religioso entre outros. Sucede, acrescentando que neste 

âmbito foi criada uma iniciativa onde é atribuído um prémio de reconhecimento, às 

empresas que se destacaram em matérias de cidadania e igualdade, neste momento, 

abertos a candidaturas.  -----------------------------------------------------------------------------

De seguida, em resposta à eleita Catarina Lourenço, sobre o que distingue as iniciativas 

descritas anteriormente das cerimónias oficiais, defende que as comemorações oficiais, 

embora sejam sempre objeto de divulgação nos meios da autarquia, devem ser 
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comemoradas em datas redondas para que seja dada a ênfase merecida, acrescentando 

que neste contexto estão previstas, no orçamento apresentado, comemorações oficiais 

para o próximo ano, anteriormente discutidas em reunião ao abrigo do estatuto da 

oposição e acolhidas pelo Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------- 

Sucede e, em relação ao parque canino, em resposta à eleita Catarina Lourenço, refere 

que conforme informação disponibilizada à bancada do BE em reunião anterior, em abril 

de dois mil e dezanove esta questão será reforçada reiterando que poderá estar a demorar 

mais que o desejado porque se pretende uma infraestrutura cuidada e pensada para ser útil 

e duradoura. ------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, relativamente à questão da plataforma informática, em resposta à eleita 

Catarina Lourenço, esclarece que esta alteração está relacionada com a tomada de decisão 

de atualizar e, melhorar a qualidade da base de trabalho e de comunicações da autarquia, 

quer internamente, que entre autarquia e fregueses, acrescentando a despesa vertida nesta 

rúbrica, será alocada a outras rúbricas no orçamento do próximo ano. ----------------------

De seguida, sobre os jardins, em resposta à eleita Rosa Barral, refere que os jardins 

aparecem em duas rúbricas, e no que concerne aos trabalhos feitos por particulares, 

esclarece que estas despesas correspondem a pagamentos a empresas prestadoras de 

serviços a que já foi adjudicado trabalho de conservação de jardins, acrescentando de 

seguida que, existe uma grande probabilidade desta rúbrica ser ajustada pela crescente 

capacidade da autarquia de responder a esta necessidade com recursos próprios, e à 

consequente menor necessidade de contratar empresas para este efeito. ---------------------

No que se refere à questão da conservação de jardins feita por condomínios, informa que 

é disponibilizado um valor a estas entidades, tendo em conta as transferências 

provenientes do município para o efeito e a dimensão da área de jardim a conservar, 

acrescentando que o objetivo é manter esta prática e se necessário melhorar a divulgação 

da mesma, para que os condomínios da freguesia se possam candidatar. --------------------

Sucede e, sobre o Plano Plurianual de Atividades, concretamente as Festas da Póvoa, em 

resposta à eleita Catarina Lourenço, justifica o mencionado aumento previsto para o 

próximo ano, com as alterações previstas acrescentando que, o valor atribuído e o modelo 

adotado estão sujeitos a alterações porque o terreno onde se realiza o evento, propriedade 

de um particular, poderá vir a ser alterado devido às obras que ali decorrem, 

acrescentando que, neste contexto, pretende ouvir até final de janeiro, a GNR, eleitos e, 

movimento associativo da freguesia para encontrar a melhor solução. ----------------------

Sobre o relatório de atividades das Festas da Póvoa, em resposta à eleita Graça Nunes, 
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informa que o documento foi elaborado pela associação que organizou o evento, 

acrescentando que o valor alocado no presente orçamento foi transcrito do relatório 

enviado pela associação e que o documento já terá sido alegadamente remetido à 

Assembleia de Freguesia, comprometendo-se, de seguida, a verificar se a remessa foi 

feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

No que concerne às zonas de lazer, em resposta à eleita Catarina Lourenço, esclarece que 

o objetivo não é criar novos espaços, mas requalificar os espaços existentes na freguesia, 

acrescentado que foi feito um levantamento de todos os locais e que existem locais 

passíveis de serem convertidos para outros fins. ------------------------------------------------

Seguidamente, relativamente aos painéis solares, em resposta à eleita Catarina Lourenço, 

refere que está a ser feito um levantamento, que está a ser equacionada a instalação de 

painéis na delegação da Junta de Freguesia, no Forte da Casa, de forma a reduzir a despesa 

com energia no local. --------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre a questão da mobilidade e acessibilidade, em resposta à eleita Catarina 

Lourenço, esclarece que as intervenções são essencialmente a eliminação de barreiras 

arquitetónicas e o rebaixamento de passadeiras e edifícios públicos, acrescentando que 

este é um dos grandes objetivos do seu mandato e que neste âmbito irá fazer uma 

abordagem à Câmara Municipal dada a dimensão e onerosidade do projeto. ---------------

Sobre as tomadas de decisão para o orçamento em termos de despesas correntes e de 

investimento, em resposta às considerações feitas pelo eleito Nélson Fontan, refere que o 

documento poderá não ser perfeito, admitindo de seguida, que seria possível adotar outras 

estratégias de gestão orçamental, manifestando tranquilidade com as opções feitas na 

elaboração do documento, porque entende que abrange múltiplas sensibilidades. 

Acrescenta de seguida que, a receita com aquisição de equipamentos, por ser também 

uma matéria específica da Câmara Municipal, teve um impacto na gestão da orçamental 

e nas decisões tomadas no que diz respeito ao investimento em equipamentos. ------------

De seguida, em resposta à eleita Graça Nunes, relativamente ao aumento dos 

trabalhadores da autarquia, refere que o aumento do quadro pessoal é feito de forma 

sustentável em termos orçamentais e de acordo com a lei, salientando que os custos com 

o aumento de quadro não se resumem apenas aos salários mas também a outros encargos 

previstos na legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------ 

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar a Proposta de 

Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Plano Plurianual de Atividades 
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(PPA) para 2019, a votação. Aprovado por maioria, com os votos favoráveis da CM, e 

do PS, abstenções do AIPMF, do BE e, da CDU e votos contra do AIPMF. ----------------

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

Votação: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: 10 (3 CM, 7 PS) -------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: 5 (1 AIPMF, 1 BE, 3 CDU) ---------------------------------------------------------

Votos contra: 3 (AIPMF) --------------------------------------------------------------------------- 

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Catarina Lourenço, do BE, que na sua 

declaração de voto, refere que não votou favoravelmente o documento porque entende 

que uma votação favorável, é um voto de confiança e que, no entender da sua bancada, a 

estratégia adotada ainda não corresponde às necessidades atuais da freguesia. De seguida, 

refere que não optou por uma votação desfavorável porque a sua bancada tem observado 

um grande esforço para acolher as propostas apresentadas com o objetivo de aumentar o 

investimento na freguesia. Conclui a sua intervenção salientando que com a abstenção na 

votação, a bancada do BE, exige o cumprimento da execução do documento aprovado e 

dos compromissos assumidos. ---------------------------------------------------------------------

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que apresenta a 

declaração de voto da sua bancada com recurso à leitura de documento (ANEXO 6). ----

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO TRÊS – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL 

(ANEXO 7) -------------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, defende que o mapa de pessoal 

é a força fundamental que contribui para que a autarquia desenvolva o seu trabalho. De 

seguida, em resposta à declaração de voto da bancada do AIPMF, refere que das duas 

estratégias disponíveis, investir no pessoal da autarquia ou investir em empresas externas, 

o Executivo optou pela primeira. Justifica a escolha ao referir considerar que desta forma 

o Orçamento fica mais equilibrado e que o pagamento relativo a despesas de 

funcionamento da autarquia não é adiado, acrescentando que quando tomou posse 
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deparou-se com despesas relativas a pagamentos a empresas externas que desenvolveram 

trabalho em exercícios anteriores, e que não pretende adotar esta estratégia. ---------------

No que concerne à dimensão do quadro de pessoal, em resposta à declaração de voto 

apresentada pela bancada do AIPMF, remete para resposta dada anteriormente à eleita 

Graça Nunes ao reiterar que, embora ainda não estejam preenchidas todas as vagas 

disponíveis, será sempre tida em conta a sustentabilidade do orçamento, antes de qualquer 

aumento do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, no uso da palavra, refere que as bancadas e os eleitos 

são livres de se pronunciar acerca dos pontos apresentados na Ordem de Trabalhos, 

acrescentando que os orçamentos são elaborados tendo em conta as opções dos seus 

autores, e que se a bancada do AIPMF não concordou com as opções do Executivo, não 

poderia votar favoravelmente o documento. -----------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito David Costa, da CDU, relata que foi colocado um conjunto 

de questões ao Executivo, em reunião tida ao abrigo do estatuto da oposição, 

acrescentando que irá repetir as mesmas para que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

tenha oportunidades de prestar esclarecimentos em sede de Assembleia de Freguesia. 

Sucede e, sobre o trabalho precário, questiona se existem trabalhadores precários ao 

serviço da autarquia, e caso se verifique a sua existência solicita que o seu total seja 

especificado. ------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, relativamente a opção do Executivo de apostar na progressão das carreiras 

dos trabalhadores, salienta que a CDU é favorável a que os trabalhadores tenham 

oportunidade de ascender na carreira tendo em contra o equilíbrio orçamental e as 

necessidades relativas ao desenvolvimento do trabalho da autarquia, questionando de 

seguida, se a progressão da carreira dos técnicos operacionais que ascenderam para 

técnicos superiores, não impediu o reforço do quadro de pessoal, com a contratação de 

mais técnicos operacionais que poderiam desenvolver trabalho necessário à freguesia. --

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

No uso da palavra, o eleito Amadeu Pinto, da CM, refere ter conhecimento, por relato de 

funcionários da autarquia, do esforço orçamental deste Executivo para melhorar as 

condições de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------

De seguida, manifesta apoio pela opção de aquisição de equipamento ou adoção de 

diferentes metodologias de trabalho, com vista a melhorar as condições de trabalho dos 
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funcionários, acrescentando que a gestão de pessoal é competência do Executivo que tem 

demonstrado preocupação com os seus funcionários e com as suas condições de trabalho. 

Sucede e, relativamente à formação dada aos trabalhadores, questiona se esta é dada pelas 

necessidades refletidas nas avaliações de desempenho, se é pedida pelos próprios, ou se 

é dada pela necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos 

adquiridos. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que em resposta ao eleito David 

Costa, no que se refere ao trabalho precário, conforme reunião anterior, esclarece que 

foram regularizados dez vínculos precários acrescentando que, esta medida se reflete na 

despesa com pessoal no orçamento da autarquia e que aqui estão incluídos técnicos 

operacionais e técnicos superiores acrescentando que, serão regularizadas mais situações 

tendo em conta a legislação, a sustentabilidade, a estabilidade orçamental, e a justiça com 

os trabalhadores no que se refere à progressão das suas carreiras. ----------------------

Seguidamente, no que concerne à questão da formação dos trabalhadores, em resposta ao 

eleito Amadeu Pinto, esclarece que existe um plano de formação adequado à dimensão 

da autarquia e à consequente maior exigência das tarefas a desempenhar, que se evidencia 

concretamente na área administrativa, acrescentando que o plano de formação tem em 

conta a legislação, as avaliações de desempenho, as necessidades dos trabalhadores e o 

desenvolvimento tecnológico das ferramentas de trabalho utilizadas. -----------------------

Sucede, e sobre a formação dos técnicos operacionais refere que, na elaboração do plano 

de formação são ouvidos trabalhadores e sindicatos e que nesta matéria se pretendem 

manter as opções tidas até ao presente. -----------------------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, sobre a questão do trabalho precário, reforça a questão 

colocada pela bancada da CDU, e solicita esclarecimentos sobre a existência de 

trabalhadores precários a prestar serviço na freguesia. -----------------------------------------

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sobre a existência de trabalhadores precários ao 

serviço da autarquia, em resposta à eleita Catarina Lourenço e ao eleito David Costa, 

esclarece que atualmente os trabalhadores precários ao serviço da autarquia são os 

contratos de emprego e inserção que a Junta de Freguesia tem com o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional acrescentando que no momento não possui o número exato mas 

que poderá fazer chegar o mesmo aos eleitos no decorrer da próxima semana.  Conclui a 
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sua resposta ao referir que, continuará a recorrer a esta forma de contratação, 

acrescentando que, a Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, é 

provavelmente das juntas de freguesias do concelho, onde mais pessoas provenientes 

desta forma de contratação tem ficado a trabalhar na autarquia. ------------------------------

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

O eleito David Costa, da CDU, sobre os contratos de emprego e inserção que a Junta de 

Freguesia tem com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, questiona se os 

trabalhadores contratados desempenham funções permanentes, uma vez que, segundo 

resposta anterior, parte das dez regularizações mencionadas, diz respeito a trabalhadores 

provenientes desta forma de contratação, reiterando que a CDU não concorda com o 

recurso a esta forma de contratação para suprir a necessidade de desempenho de tarefas 

permanentes. -----------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre um litigio tido entre a Junta de Freguesia e uma funcionária da autarquia, 

refere ter conhecimento de uma alegada decisão judicial favorável à trabalhadora, 

questionando, de seguida sobre o ponto de situação do processo e se a situação se encontra 

resolvida. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, em resposta ao eleito David 

Costa, sobre a questão da situação da trabalhadora esclarece que o conteúdo das 

informações que o eleito diz ter relativas a decisões do tribunal neste âmbito, não é exato, 

acrescentado que não irá acrescentar informação nesta temática porque não irá responder 

a questões de trabalhadores de forma particular, uma vez que o mapa de pessoal não foi 

criado para um trabalhador de forma particular, mas para um conjunto trabalhadores como 

um todo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, sobre o programa da regularização dos vínculos precários, em resposta ao 

eleito David Costa, esclarece que a regularização dos vínculos precários não foi criada 

para vincular permanentemente um trabalhador que realize tarefas pontuais, mas sim para 

tornar efetiva a regularização de vínculos dos trabalhadores com a sua entidade patronal, 

acrescentando que os trabalhadores provenientes do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, por não serem permanentes, não podem desempenhar tarefas permanentes, 

mas podem ficar a trabalhar na autarquia permanentemente sendo que, os que ficaram 

resultaram de uma conjugação de interesses entre os que manifestaram vontade em 

permanecer na autarquia e o que a autarquia teve possibilidade de agregar ao seu quadro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito David Costa, da CDU, que invocando o 

direito de resposta, esclarece que a bancada da CDU não questiona o direito ao trabalho 

de todos os cidadãos, acrescentando que a questão colocada está relacionada com 

trabalhadores que são contratados de forma precária para o desempenho de funções 

diárias e permanentes que na sua perspetiva devem ser agregados ao quadro da autarquia, 

tendo em conta também o equilíbrio orçamental.  ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar a Proposta de Mapa 

de Pessoal, a votação. Aprovado por maioria, com os votos favoráveis da CDU, CM, e 

do PS, abstenção do BE, e votos contra do AIPMF. --------------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 13 (3 CDU, 3 CM, 7 PS) ----------------------------------------------------------

Abstenções: 1 (BE) ----------------------------------------------------------------------------------

Votos contra: 4 (AIPMF) --------------------------------------------------------------------------- 

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

Interveio a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia para dar como encerrado o 

Ponto Três da Ordem de Trabalhos. De seguida, propõe um pequeno intervalo para que 

os presentes tenham oportunidade de satisfazer eventuais necessidades, e assim poderem 

retomar a Sessão às 00h35m. -----------------------------------------------------------------------

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

Retoma a Sessão a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia às 00h35m. ----------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO QUATRO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À 

TABELA DE TAXAS (ANEXO 8) ---------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que ao apresentar o ponto, refere 
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que que a única alteração no documento é a taxa diária de ocupação nos mercados, 

acrescentando que existem duas taxas de ocupação distintas: uma primeira que diz 

respeito à ocupação permanente onde cada feirante tem um lugar no mercado e uma 

segunda que se refere a uma ocupação extraordinária em que o feirante ocupa o lugar por 

um dia. De seguida, esclarece que a proposta apresentada pretende rever a taxa diária com 

o objetivo de desincentivar esta opção porque em reuniões tidas com feirantes aferiu que 

os lugares permanentes pagam uma taxa mais elevada. Sucede ao referir que pretende 

trazer aos feirantes justiça porque optarem por a taxa de ocupação permanente, assumem 

um compromisso e, desincentivar feirantes que utilizam a taxa de ocupação diária para 

reduzir o custo, mas que ocupam os lugares de forma permanente. --------------------------

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

No uso da palavra, o eleito David Costa, da CDU, sobre a atualização da taxa diária de 

ocupação dos mercados, refere que embora concorde e compreenda que os feirantes 

fidelizados devem aceder a melhores condições porque assumem um compromisso com 

o mercado, considera que a atualização da taxa diária, com um aumento de cerca de 

quarenta por cento, é muito elevada, informando de seguida, que a sua bancada votará 

contra esta proposta não pela justiça reivindicada pelos feirantes fidelizados mas pelo que 

considera o aumento exagerado para o desincentivo da taxa diária. --------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, sobre a atualização da taxa de 

ocupação diária ser a única alteração à Tabela de Taxas, solicita esclarecimentos porque 

na documentação apresentada aos eleitos, datada de dois mil e dezasseis, existem outras 

alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Rosa Barral, do AIPMF, declara que após consultar as taxas 

dos mercados de outras freguesias do concelho, considera o aumento e o total de valor 

cobrado aos feirantes que pretendam a ocupação diária, muito elevado em comparação 

com as taxas dos referidos mercados. -------------------------------------------------------------

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

O eleito André Vaz, do PS, no uso da palavra, sobre a criação de um desincentivo aos 

feirantes, que de forma permanente, optam pela taxa de ocupação diária, congratula o 

Executivo pela proposta apresentada, porque premeia os feirantes que optam pelo 

compromisso e confere estabilidade ao financiamento do mercado permitindo, por isso, 
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a melhoria das condições de todos os utilizadores da infraestrutura, informando se seguida 

que, o PS votará favoravelmente a proposta. ----------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que em resposta ao eleito David 

Costa, relativamente ao aumento da taxa diária ser muito elevado, refere que só com um 

aumento desta escala é possível atingir o objetivo da medida que é: desincentivar a 

utilização desta taxa de forma permanente acrescentando que se os valores das taxas, 

diária e permanente, ficarem próximos, existe um risco elevado dos feirantes manterem 

as opções atuais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, em resposta ao eleito David Costa, esclarece que o aumento em cerca de 

quarenta por cento, não é fixo, aplica-se à realidade da dimensão do lugar descrita pelo 

eleito, podendo variar com a dimensão dos lugares. Sucede, ao defender que uma maior 

ocupação dos mercados de forma permanente confere uma maior estabilidade financeira 

promovendo, por isso, a sua dinamização. -------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta à eleita Rosa Barral, à questão das taxas de ocupação diária 

serem muito elevadas, reconhece que quando tomou posse, o mercado do Forte da Casa 

tinha uma taxa de ocupação diária mais reduzida e uma percentagem de ocupação 

permanente menor, mas que estas situações conjugadas geraram um elevado número de 

taxas que não foram cobradas, e que estes são motivos suficientes para adotar uma 

estratégia de gestão diferente que permita a manutenção dos mercados existentes. --------

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

A eleita Rosa Barral, do AIPMF, em resposta ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, 

esclarece que na anterior gestão, o mercado do Forte da Casa estava todo ocupado e tinha 

um resultado positivo. De seguida, sobre o motivo da revisão da taxa de ocupação diária, 

questiona se a medida é motivada apenas pelos motivos invocados ou se também está 

relacionada com o elevado aumento que se verifica na despesa, com os serviços prestados 

nos mercados semanais. Sucede, solicitando esclarecimentos sobre os resultados dos 

mercados, ou a diferença entre a despesa e a receita dos mercados, justificando a 

colocação desta questão com a falta de informação, a este respeito, na documentação 

disponibilizada e com uma intervenção feita em Sessão de Assembleia anterior, onde o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia colocou a hipótese de não abrir um dos mercados 

com tanta frequência porque os mercados não eram sustentáveis. ----------------------------

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



   

37 
 

O eleito David Costa, da CDU, no uso da palavra, em resposta ao Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia, sobre a gestão de anteriores executivos, defende que não se devem penalizar 

os feirantes com aumentos tão elevados, utilizando os exercícios anteriores como 

fundamento, alertando que existem ramos de atividade sazonais que não ocupam os 

mercados em permanência, e que com as taxas propostas ficam com o acesso aos 

mercados, fortemente dificultado. -----------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, em resposta ao eleito David 

Costa, sobre a estratégia de gestão adotada, refere que o seu principal objetivo é gerir os 

dinheiros públicos da melhor forma, acrescentando que um dos propósitos da estratégia 

adotada é no final de cada ano ter um equilíbrio entre recitas e despesas. -------------------

Seguidamente, em resposta à eleita Rosa Barral, sobre uma intervenção onde foi 

equacionado o encerramento de um mercado uma vez por semana, confirma que na sua 

intervenção este cenário foi equacionado, mas que após uma análise mais cuidada, na 

elaboração do presente orçamento concluiu que a medida agora apresentada deverá ser 

suficiente para garantir a sustentabilidade orçamental dos mercados e simultaneamente 

reajustar as regras de funcionamento proporcionando, por isso, maior justiça para os 

feirantes que assumem um compromisso com os mercados. ----------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar a Proposta Alteração 

à Tabela de Taxas, a votação. Aprovado por maioria, com os votos favoráveis do BE, 

CM, e do PS, e votos contra do AIPMF e da CDU. ---------------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 11 (1 BE, 3 CM, 7 PS) ---------------------------------------------------------- 

Votos contra: 7 (4 AIPMF, 3 CDU) ---------------------------------------------------------------

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que apresenta a 

declaração de voto da sua bancada com recurso à leitura de documento (ANEXO 9). ----

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Interveio a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia para dar como encerrado o 

Ponto Três da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------

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

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

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

De seguida, e com o avançar da hora, às 01h00m, a Sra. Presidente da Assembleia de 

Freguesia dá por encerrada a presente reunião, informando que a Sessão será retomada 

em reunião a realizar, no mesmo local, ao terceiro dia de dezembro de dois mil e dezoito, 

às vinte e uma horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Retoma a Sessão, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, aos terceiro dia do 

mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, 

nas Antigas Instalações da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria, União das 

Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, sob a presidência da Sra. Ana Paula Lourenço Bayer, 

estando presentes os seguintes eleitos: ------------------------------------------------------------ 

Partido Socialista ------------------------------------------------------------------------------------ 

. António dos Santos Palma Dias ------------------------------------------------------------------

. Elsa Maria Vilhena Cordeiro Correia Rodrigues ---------------------------------------------- 

. Tiago André Ferreira Gonçalves -----------------------------------------------------------------

. Joaquim Marques Baltazar ------------------------------------------------------------------------

. Maria Emília de Jesus Mendes -------------------------------------------------------------------

. André Filipe Marques Vaz ------------------------------------------------------------------------

. Maria Manuel Vicente Courela -------------------------------------------------------------------

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

António Inácio Póvoa Mais Forte -----------------------------------------------------------------

. António José Inácio --------------------------------------------------------------------------------

. Maria Margarida dos Santos Sarmento Guedes ------------------------------------------------

. Rosa Maria de Jesus Oliveira Dias Coelho Barral ---------------------------------------------

. Mónica Sofia Filipe da Fonseca ------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coligação Democrática Unitária -------------------------------------------------------------------

. David Jorge Ribas da Costa -----------------------------------------------------------------------

. Elina Isabel António Matonse --------------------------------------------------------------------

. Nélson Manuel Marques Fontan -----------------------------------------------------------------

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

Coligação Mais ---------------------------------------------------------------------------------------

. Ana Paula Bayer Lourenço ----------------------------------------------------------------------- 

. Maria da Graça dos Santos Tavares Nunes -----------------------------------------------------

. Amadeu de Jesus Pinto ----------------------------------------------------------------------------

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

Bloco de Esquerda -----------------------------------------------------------------------------------

. Catarina Miranda Lourenço -----------------------------------------------------------------------

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

A sessão foi secretariada por------------------------------------------------------------------------

. António dos Santos Palma Dias-------------------------------------------------------------------

. Elsa Maria Vilhena Cordeiro Correia Rodrigues-----------------------------------------------

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

Interveio a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informando as faltas, as ausências 

e as suas respetivas substituições. -----------------------------------------------------------------

Da bancada do PS, informa a ausência do eleito Vítor António da Silva Gonçalves, 

substituído por Maria Emília de Jesus Mendes, a ausência da eleita Ana Paula da Costa 

Dias Gonçalves, substituída por José António de Jesus Gonçalves, substituído por André 

Filipe Marques Vaz, e a ausência do eleito Ricardo Emanuel Bragança Silveira, 

substituído por Maria Manuela Vicente Courela. ----------------------------------------------- 

De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informa que da bancada do 

AIPMF, o eleito Marco Alexandre Palmeiro Canudo está ausente, acrescentando que por 

não ter sido enviada, pelo próprio, qualquer comunicação de ausência, a Mesa da 

Assembleia marcará falta ao eleito, não sendo possível o preenchimento da vaga ocorrida. 

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

Da bancada da CDU, informa a ausência da eleita Maria de Lurdes Quintans Viriato, 

substituída por Hugo Miguel Simplicio Mendonça Fernandes, substituído por Elina Isabel 

António Matonse, a ausência do eleito José Afonso Rita, substituído por Marco Aurélio 
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Rodrigues dos Santos, substituído por Maria Isabel Delgado Justino Fernandes, 

substituída por Nélson Manuel Marques Fontan. -----------------------------------------------

Da bancada da CM, informa a ausência do eleito Nuno Miguel da Cruz Capinha Caroça, 

substituído por Maria da Graça dos Santos Tavares Nunes, a ausência do eleito Paulo 

Alexandre da Luz Dias Barroca, substituído por Paulo Jorge Afonso Ramos, substituído 

por Amadeu de Jesus Pinto. ------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO CINCO – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE 

APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO (RAMA) (ANEXO 10) ----------------------

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que na apresentação do ponto 

relembra que o assunto em apreço já foi largamente debatido em reuniões anteriores e 

que na presente é apresentada a proposta com as sugestões resultantes destas discussões. 

De seguida, esclarece que o documento não só procura apoiar o movimento associativo 

como também regulamentar a forma como o apoio é dado. -----------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, congratula o Executivo por ter 

optado por acolher as sugestões que resultaram das discussões sobre o documento. ------

De seguida, sobre a divulgação das atividades sugerida no documento, questiona se está 

prevista a elaboração e divulgação de um calendário único onde constem todas as 

atividades organizadas pelas associações da freguesia, defendendo que a calendarização 

dos eventos permite uma consulta mais rápida e as sobreposições de eventos realizados 

no mesmo dia. ----------------------------------------------------------------------------------------

Sucede e, no que concerne à divulgação do Regulamento após aprovação da Assembleia, 

questiona sobre de que forma a Junta de Freguesia pretende informar as associações da 

aprovação do documento assim como pretende remeter a versão final do mesmo. --------

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

O eleito David Costa, da CDU, no uso da palavra, refere que a sua bancada pretende 

propor alterações ao documento na presente Sessão porque recebeu alguns contributos no 

decorrer da última semana. -------------------------------------------------------------------------
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De seguida, especifica as propostas e no que se refere ao preâmbulo do documento, no 

quinto parágrafo da página dois, onde é mencionada a divulgação das atividades do 

movimento associativo, propõe acrescentar “pelos meios tradicionais e plataformas 

digitais”; justifica a proposta ao referir que é prática comum este tipo de documento ter 

esta referência. ---------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, com recurso à leitura do número três, do artigo 3.º - SUJEITOS do documento, 

questiona quem são as associações, sem personalidade jurídica, que Junta de Freguesia 

pretende apoiar excecionalmente, e de que forma pretende apoiar nestas situações. -------

Seguidamente, na página cinco, no número um do artigo 9.º - REGISTO, onde consta 

“…mediante formulário disponibilizado pela Junta de Freguesia” propõe acrescentar “em 

papel e formato digital”. ----------------------------------------------------------------------------

Sucede e, relativamente ao artigo 10.º - CANDIDATURA, propõe o alargamento de prazo 

de remessa de candidatura “até ao último dia útil de abril”, para “até ao dia trinta e um de 

maio”; justifica esta proposta com a calendarização das associações onde no primeiro 

trimestre de cada ano são aprovados documentos essenciais para o processo de 

candidatura, defendendo que só após o primeiro trimestre, as associações terão mais 

tempo para formalizar as suas candidaturas. -----------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Joaquim Baltazar, do PS, refere que a sua bancada considera 

que o documento reúne as condições de ser aprovado. De seguida, relembra que após 

noventa dias da tomada de posse, o Executivo apresentou a primeira proposta para 

apreciação e discussão do documento, recorda a ordem de trabalhos das reuniões 

realizadas entre a Junta de Freguesia e o movimento associativo em janeiro de dois mil e 

dezoito, acrescentando de seguida que, a convocatória foi acompanhada da primeira 

versão do documento que, para estas reuniões foram convocadas trinta e sete associações 

da freguesia e que, compareceram às reuniões dezoito das trinta e sete associações 

contactadas. -------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e referindo que embora não tenha estado presente, no encontro entre os eleitos 

da Assembleia de Freguesia e o movimento associativo, promovido pela Sra. Presidente 

da Assembleia, presume que a proposta de regulamento ao apoio associativo foi abordada, 

mas que daí não resultou qualquer proposta de alteração. -------------------------------------

Conclui a sua intervenção, considerando que alguns dos procedimentos criados desde a 

primeira apresentação do documento tiveram como principal objetivo retardar a 
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aprovação do mesmo e criar entropias ao apoio dado às associações, de forma a acusar o 

Executivo de incapacidade de propor um documento passível de aprovação, 

acrescentando que as associações apenas consolidam o seu bem-estar quando são 

apoiadas em prol do serviço que prestam às populações, independentemente de 

dividendos ou de interesses partidários. ----------------------------------------------------------

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

O eleito Amadeu Pinto, da CM, no uso da palavra, refere que a sua bancada considera 

que o documento reúne condições para ser aprovado uma vez foi elaborado, para além 

das questões técnicas e jurídicas, com o contributo das associações da freguesia, as 

principais visadas, e com maior experiência neste contexto. ----------------------------------

De seguida, sobre os apoios a dar às associações, questiona se os mesmos serão dados 

tendo por base um plano de atividades por modalidade, ou se serão dados tendo por base 

os orçamentos das associações. --------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que relata que a primeira proposta de 

regulamento, em junho de dois mil e dezoito, não foi votada na Assembleia de Freguesia 

porque foram colocadas questões sobre quais as associações da freguesia que teriam sido 

contatadas para contribuírem com as sugestões para a elaboração do documento, 

acrescentando, de seguida que, a bancada do AIPMF, no dia onze de novembro 

questionou o executivo sobre se todas as associações se tinham manifestado sobre o 

documento, e se existiam propostas de alteração para o mesmo. -----------------------------

De seguida, refere que não obteve resposta para as questões colocadas pela sua bancada, 

acrescentando que comparando a proposta de regulamento enviada aos eleitos em junho 

e o documento apresentado para apreciação na presente reunião, só encontra diferenças 

no artigo 23.º onde a questão abordada é meramente formal. ---------------------------------

Sucede ao referir considerar que as alterações encontradas não refletem qualquer proposta 

provenientes de associações ou instituições da freguesia. --------------------------------------

Seguidamente, sobre a Associação Momentos Diferentes, questiona se os apoios dados a 

esta entidade estão cabimentados no presente documento, justificando a sua questão com 

o facto das Festas da Póvoa e Festas do Forte da Casa, nos dois últimos anos, serem 

responsabilidade desta entidade. -------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, em resposta à eleita Rosa 
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Barral, relativamente à questão das Festas, esclarece que os protocolos realizados no 

âmbito das festividades não entram no regulamento apresentado, independentemente da 

entidade responsável pela organização das mesmas. -------------------------------------------

De seguida, sobre o número e quais as associações contactadas no decorrer da elaboração 

do documento, refere que esta questão já foi objeto de esclarecimentos, recordando que 

as associações participaram e tecerem considerações sobre o documento, quer 

presencialmente, quer via correio eletrónico e que a proposta agora apresentada procurou 

acolher o maior número de contributos possível, e que uma das bases para a elaboração 

do documento foi o Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) da Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira. ----------------------------------------------------------------

Sucede e, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, sobre qual a base para a elaboração do 

documento, esclarece que quer a documentação necessária para a candidatura, quer os  

critérios para o apoio, logístico ou financeiro, são os mesmos que se encontram no 

Programa de Apoio ao Movimento Associativo da Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira, acrescentando que o orçamento previsto para o Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo estará sempre inscrito no Orçamento da Junta de Freguesia. ----

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

Seguidamente, no que concerne às propostas de alteração apresentadas pela bancada da 

CDU na presente reunião, em resposta ao eleito David Costa, refere que as duas primeiras 

não oferecem qualquer tipo de questão, acrescentando que, relativamente à terceira 

proposta, foi definido o último dia útil do mês de abril após consulta e receção de 

sugestões das associações tendo em conta a data aceitável considerando que as datas das 

assembleias das associações, para aprovação de contas, se realizam até março. ------------

De seguida, alerta que retardar a entrega de candidaturas irá retardar também os apoios 

dados às associações, acrescentando que, a opção tomada teve em conta este equilíbrio. -

Sucede, e relativamente às associações sem personalidade jurídica, em resposta ao eleito 

David Costa, exemplifica com as escolas, que não sendo associações, recebem apoios da 

Junta de Freguesia para aquisição de livros para bibliotecas, apoios para visitas de estudo, 

entre outros, acrescentando que com ou sem personalidade jurídica, todo o apoio dado 

pela Junta de Freguesia, é formalizado,  aprovado em reunião, registado e contabilizado. 

De seguida, no que concerne à forma como será feita a divulgação da aprovação do 

documento às associações, em resposta à eleita Catarina Lourenço, esclarece que a 

divulgação será feita via correio eletrónico, e posteriormente disponibilizada, a versão 
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final do documento, no site da Junta da Freguesia.  ---------------------------------------------

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

Seguidamente, sobre a calendarização das atividades organizadas pelo movimento 

associativo, em resposta à aleita Catarina Lourenço, refere que a principal dificuldade nos 

últimos anos tem sido evitar a sobreposição de iniciativas, uma vez que as entidades têm 

calendarização própria que resulta do ritmo e da disponibilidade dos seus membros, mas 

acrescenta que é possível a divulgação das diferentes iniciativas nos meios de 

comunicação da Junta de Freguesia, desde que as associações informem a Junta de 

Freguesia, atempadamente, sobre as mesmas. ---------------------------------------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito David Costa, da CDU, que no que diz 

respeito à questão, anteriormente por si colocada, sobre as entidades sem personalidade 

jurídica informa que ficou devidamente esclarecido. -------------------------------------------

De seguida, refere presumir que o Executivo é favorável às duas primeiras propostas de 

alteração apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e relativamente à terceira proposta de alteração apresentada pela CDU, refere que 

o esclarecimento dado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia refletiu um equilíbrio na 

definição da data proposta, razão pela qual a sua bancada, nesta questão, aceita a 

justificação. -------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, apresenta a declaração de voto da sua bancada com recurso à leitura de 

documento (ANEXO 11). --------------------------------------------------------------------------

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

Intervém o eleito Amadeu Pinto, da CM, e questiona a Sra. Presidente da Assembleia de 

Freguesia sobre o momento em que as declarações de votos são apresentadas. ------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, 

esclarece que as declarações de voto podem ser apresentadas antes ou depois das 

votações. De seguida, questiona se existem mais declarações de voto prévias à votação. -

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

Não havendo declarações de votos prévias à votação, a Sra. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, coloca a Proposta de Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, a 

votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Intervém o eleito David Costa, da CDU, e questiona se a proposta de Regulamento de 

Apoio ao Movimento Associativo que está a ser colocada a votação já contempla as 

alterações propostas pela bancada da CDU, na presente Sessão. -----------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, esclarece que a proposta 

colocada a votação é a versão apresentada pelo Executivo, solicitando de seguida, ao 

eleito David Costa que relembre quais são as alterações que a sua bancada propõe ao 

documento.  -------------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito David Costa, da CDU, relembra que a sua bancada propõe 

duas alterações: a primeira proposta que diz respeito ao preâmbulo do documento, no 

quinto parágrafo da página dois, onde é mencionada a divulgação das atividades do 

movimento associativo, propõe acrescentar “pelos meios tradicionais e plataformas 

digitais”, a segunda proposta refere-se à página cinco, no número um do artigo 9.º - 

REGISTO, onde consta “…mediante formulário disponibilizado pela Junta de 

Freguesia…” propõe acrescentar “em papel e formato digital”. ------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia sugere que seja em primeiro lugar votada 

a versão apresentada pelo Executivo, e após a votação do documento, colocar a votação 

as duas propostas de alteração de apresentadas pela CDU. ------------------------------------

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

No que concerne à sugestão apresentada pela Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, 

uma vez que nenhum eleito se manifestou desfavorável à sugestão, a Sra. Presidente da 

Assembleia de Freguesia, coloca a Proposta de Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, a votação. Aprovado por maioria, com os votos favoráveis do BE, CM, e 

do PS, e abstenção do AIPMF e da CDU. --------------------------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 11 (1 BE, 3 CM, 7 PS) ---------------------------------------------------------- 

Abstenções: 7 (4 AIPMF, 3 CDU) ----------------------------------------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, confirma com o eleito David Costa, se a 

sua bancada se abstém na votação e pretende manter as propostas de alteração ao 
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documento. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

O eleito David Costa, da CDU, no uso da palavra, ao recapitular que foi votada a proposta 

apresentada pelo Executivo com a abstenção da CDU, e que de seguida a bancada fez a 

sua declaração de voto, questiona se as propostas de alteração apresentadas pela CDU 

serão votadas separadamente, conforme sugestão da Sra. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, acrescentando que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, como proponente da 

proposta original, não se manifestou contra as propostas de alteração apresentadas, no 

decorrer da Sessão.  ---------------------------------------------------------------------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Tiago Gonçalves, do PS, que afirma que 

a sua bancada não compreende a posição da CDU, relembrando que a CDU se absteve na 

votação do documento, embora tenha considerado, na sua declaração de voto, que o 

documento não serve as associações da freguesia após largas discussões, com a 

participação de todas as bancadas e associações, sobre o mesmo. ----------------------------

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

O eleito David Costa, da CDU, considera que a ausência de compreensão da bancada do 

PS sobre a posição da CDU resulta de uma interpretação errada do PS, esclarecendo que 

a abstenção na votação de um documento não impossibilita que uma bancada procure 

melhorar o mesmo sob a apresentação de propostas de alteração, acrescentando que, 

existem questões com as quais a CDU concorda mas o documento no seu todo, no 

entender da CDU não serve as associações da freguesia na sua plenitude e que, as 

propostas apresentadas pela sua bancada não procuram alterar a substância do 

regulamento,  mas sim o acesso, por parte das associações, ao mesmo. ---------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e refere que se o documento não 

tivesse sido aprovado, as propostas apresentadas pela CDU deixariam de fazer sentido. -

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

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

O eleito David Costa, da CDU, em resposta à observação feita pela Sra. Presidente da 

Assembleia de Freguesia, refere que a sua bancada defende que a votação do documento 

deveria ter sido feita com as propostas de alteração apresentadas pela CDU incluídas no 

documento. -------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, da CM, que manifesta 

dúvidas sobre a possibilidade de um documento ser alterado após ter sido aprovado. -----

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta às dúvidas manifestadas pelo 

eleito Amadeu Pinto, esclarece que as observações feitas às propostas apresentadas pela 

bancada da CDU estão relacionadas com o número de oportunidades que a CDU já teve 

de apresentar as mesmas, uma vez que o documento já foi discutido e apreciado em vários 

momentos anteriores à presente Sessão, acrescentando que, desta forma o Executivo teria 

apresentado o documento final, e evitar-se-iam discussões sobre o acesso ao documento 

na presente Sessão. ----------------------------------------------------------------------------------

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

O eleito David Costa, da CDU, no uso da palavra, sobre as propostas de alteração terem 

sido apresentadas pela sua bancada na presente Sessão, recorda que estes contributos 

chegaram à CDU nos últimos dias, não podendo por isso tê-las apresentado previamente, 

acrescentando que as forças políticas são livres de escolher o momento em que propõem 

alterações aos documentos a votar na Assembleia. ---------------------------------------------

De seguida, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, sobre as dúvidas manifestadas 

relativamente à possibilidade de um documento ser alterado após ter sido aprovado, 

exemplifica com o Regimento da Assembleia de Freguesia, aprovado na Sessão realizada 

em junho de dois mil e dezoito, e com propostas de alteração a apreciar na presente Sessão 

conforme o ponto seis da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que coloca a votação a proposta 

de alteração ao Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, apresentada pela 

bancada da CDU que diz respeito ao preâmbulo do documento, no quinto parágrafo da 

página dois, onde é mencionada a divulgação das atividades do movimento associativo,  

e que propõe acrescentar “pelos meios tradicionais e plataformas digitais”. Rejeitada, 

com os votos favoráveis do AIPMF, BE, CDU, e votação contra da CM e do PS. ---------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 8 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU) ------------------------------------------------------

Votos contra: 10 (3 CM, 7 PS) ---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que coloca a votação a proposta 

de alteração ao Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, apresentada pela 

bancada da CDU que diz respeito à página cinco, no número um do artigo 9.º - REGISTO, 

e que, onde consta “…mediante formulário disponibilizado pela Junta de Freguesia…” 

propõe acrescentar “em papel e formato digital”. Rejeitada, com os votos favoráveis do 

AIPMF, BE, CDU, e votação contra da CM e do PS. ------------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 8 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU) ------------------------------------------------------

Votos contra: 10 (3 CM, 7 PS) ---------------------------------------------------------------------

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que apresenta a 

declaração de voto da sua bancada com recurso à leitura de documento (ANEXO 12). ---

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO SEIS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA (ARTIGOS 42.º E 52.º). -----------

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

Na sequência da ausência do coordenador da Comissão de Revisão do Regimento, o eleito 

Nuno Caroça, da CM, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, dá a palavra à eleita 

Catarina Lourenço, do BE, para a apresentação do ponto.--------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, refere que irão ser apresentadas 

duas propostas de alteração ao documento, acrescentado que ambas as propostas já foram 

discutidas e apreciadas em sede de Comissão de Revisão do Regimento, constituída por 

eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia. De seguida, 

esclarece que primeira proposta de alteração é uma adenda ao Artigo 42.º, e foi 

apresentada pela Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, baseada no Regimento da 

Assembleia Municipal acrescentando que é proposta a inclusão do número cinco “5 - Será 

considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de trinta 
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minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente definitivamente 

antes do termo da reunião.”. ------------------------------------------------------------------------

Sucede, ao esclarecer que a segunda proposta de alteração é uma adenda ao artigo 52.º, e 

resulta de uma proposta de alteração, apresentada pelo BE, e anteriormente trazida à 

Assembleia, sob a forma de Moção, acrescentando que é proposta a inclusão do número 

cinco “5 -Os membros designados para as Comissões, propostos por cada um dos Grupos 

Políticos representados na Assembleia, poderão se fazer substituir, a título excecional, 

por outro eleito efetivo ou suplente.”. -------------------------------------------------------------

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

O eleito David Costa, no uso da palavra, refere que concorda totalmente com a adenda ao 

artigo 52.º. --------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre a adenda ao ponto 42.º, propõe a seguinte alteração “5 - Será 

considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de 

sessenta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente 

definitivamente antes do termo da reunião.”, acrescentado que, a proposta de alteração de 

trinta para sessenta minutos, feita pela sua bancada, conjuga a necessidade de ultrapassar 

um contratempo por um eleito que não consiga estar presente no início da reunião com o 

respeito ao período reservado à intervenção do público, previsto para sessenta minutos 

após o início da Sessão, onde no entender da CDU, os eleitos deverão estar presentes para 

ouvir a população. -----------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia esclarece que irá colocar 

à votação, em primeiro lugar, as propostas de alteração apresentadas pela Comissão de 

Revisão do Regimento, constituída por eleitos de todas as forças políticas representadas 

na Assembleia de Freguesia, e de seguida colocará a votação a proposta de alteração 

apresentada pela bancada da CDU. ----------------------------------------------------------------

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

O eleito David Costa, da CDU, no uso da palavra, propõe à Assembleia, que as duas 

propostas de alteração, apresentadas pela Comissão de Revisão do Regimento, constituída 

por eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia, sejam 

colocadas a votação separadamente, alegando que a sua bancada tem posições diferentes 

para cada proposta. ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta ao eleito David Costa, 

relativamente às duas propostas de alteração, apresentadas pela Comissão de Revisão do 

Regimento, constituída por eleitos de todas as forças políticas representadas na 

Assembleia de Freguesia, defende que as propostas deveriam ser apresentadas em 

conjunto, porque foram apreciadas, discutidas e elaboradas pela Comissão de Revisão do 

Regimento constituída por eleitos da Assembleia de Freguesia de todas as forças políticas. 

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, sobre a votação das duas propostas de alteração, 

apresentadas pelos eleitos da Assembleia de Freguesia no âmbito da Comissão de Revisão 

do Regimento, manifesta ser favorável à posição manifestada pelo eleito David Costa que 

defende que as duas propostas deverão ser colocadas a votação, separadamente. ----------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que coloca a votação a proposta 

de alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia, apresentada pela Comissão de 

Revisão do Regimento, constituída por eleitos de todas as forças políticas representadas 

na Assembleia de Freguesia, que diz respeito a uma adenda ao Artigo 42.º, com inclusão 

do número cinco “5 - Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só 

compareça passados mais de trinta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo 

modo, se ausente definitivamente antes do termo da reunião.”. Aprovada por maioria, 

com os votos favoráveis do AIPMF, BE, CM, e PS e, votação contra da CDU. ------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 15 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CM, 7 PS) -----------------------------------------------

Votos contra: 3 (3 CDU) ----------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que coloca a votação a proposta 

de alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia, apresentada pelo eleito David 

Costa, da CDU, que diz respeito a uma alteração ao número cinco do artigo 42.º, que 

substitui “… só compareça passados mais de trinta minutos sobre…” por “… só 

compareça passados mais de sessenta minutos sobre…”. Rejeitada, com os votos 

favoráveis da CDU, abstenção do AIPMF e, votação contra do BE, CM e PS. -------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Votos a favor: 3 (CDU) -----------------------------------------------------------------------------

Abstenções: 4 (AIPMF) -----------------------------------------------------------------------------

Votos contra: 11 (1 BE, 3 CM, 7 PS) -------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que coloca a votação a proposta 

de alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia, apresentadas pela Comissão de 

Revisão do Regimento, constituída por eleitos de todas as forças políticas representadas 

na Assembleia de Freguesia, que diz respeito a uma adenda ao Artigo 52.º, com inclusão 

do número cinco “5 -Os membros designados para as Comissões, propostos por cada um 

dos Grupos Políticos representados na Assembleia, poderão se fazer substituir, a título 

excecional, por outro eleito efetivo ou suplente.”. Aprovada por unanimidade. ---------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 18 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU, 3 CM, 7 PS) -------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO SETE – PROPOSTAS DA COMISSÃO DE 

TRÂNSITO, SEGURANÇA RODOVIÁRIA E MOBILIDADE PARA ALTERAÇÃO 

E/OU INCLUSÃO DE SINALÉTICA DOS SEGUINTES LOCAIS: AVENIDA CASAL 

DA SERRA (PÓVOA DE SANTA IRIA), RUA ANTÓNIO FRANÇA BORGES/ RUA 

ANTÓNIO ALEIXO (PÓVOA DE SANTA IRIA), PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

DO CLUBE ACADÉMICO DE DESPORTOS (TRASEIRAS DA RUA FERNANDO 

PESSOA, PÓVOA DE SANTA IRIA) E PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO 

MERCADO DO LEVANTE/ ESCOLA EB1 Nº 1 (PÓVOA DE SANTA IRIA) (ANEXO 

13) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

É dada a palavra ao eleito Tiago Gonçalves, coordenador da Comissão de Trânsito, 

Segurança Rodoviária e Mobilidade constituída por eleitos de todas as forças políticas 

representadas na Assembleia de Freguesia que, informa que a Assembleia de Freguesia, 

em nome da Comissão de Trânsito, Segurança Rodoviária e Mobilidade, enviou cartas à 

CP – Comboios de Portugal, e à Rodoviária de Lisboa na sequência da Moção “Por Mais 

e Melhores Transportes Públicos” aprovada pela Assembleia de Freguesia, da qual 
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resultou um Grupo de Trabalho, acrescentando que neste âmbito, no próximo ano serão 

apresentadas propostas à Assembleia de Freguesia com o intuito de melhorar as condições 

de trânsito junto às escolas da freguesia. ---------------------------------------------------------

Seguidamente, na apresentação do ponto da Ordem do Dia, esclarece que na sequência 

das reuniões realizadas a vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito e vinte de 

novembro de dois mil e dezoito, onde foram analisadas situações onde se verificam 

constrangimentos de mobilidade, foram elaboradas as quatro propostas disponibilizadas 

aos eleitos. --------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, ao questionar se as quatro propostas apresentadas à Assembleia de Freguesia 

serão colocadas a votação, individualmente, em quatro votações distintas ou se irão ser 

agregadas e colocadas a votação como um todo. ------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e questiona os eleitos da 

Assembleia se existe alguma proposta de alteração às propostas apresentadas. ------------

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

Não havendo dúvidas ou propostas de alteração às propostas apresentadas, a Sra. 

Presidente da Assembleia de Freguesia coloca as quatro propostas, para alteração e/ou 

inclusão de sinalética dos seguintes locais: Avenida Casal da Serra (Póvoa de Santa Iria), 

Rua António França Borges/ Rua António Aleixo (Póvoa de Santa Iria), Parque de 

estacionamento do Clube Académico de Desportos (Traseiras da Rua Fernando Pessoa, 

Póvoa de Santa Iria) e Parque de estacionamento do Mercado do Levante/ Escola EB1 nº 

1 (Póvoa de Santa Iria), em conjunto, a votação.  Aprovadas por unanimidade. ---------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 18 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU, 3 CM, 7 PS) -------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO OITO – APRECIAÇÃO DAS MOÇÕES 

APRESENTADAS NA SESSÃO -----------------------------------------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informa que a primeira Moção que deu 
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entrada na Mesa da Assembleia de Freguesia, foi apresentada pelo BE, dando, por isso a 

palavra à eleita Catarina Lourenço, do BE, para a apresentação do documento. -----------

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

MOÇÃO – UMA CARRINHA SUA AMIGA -------------------------------------------------- 

É dada a palavra à eleita Catarina Lourenço, do BE, que procede à leitura do documento 

(ANEXO 14) -----------------------------------------------------------------------------------------

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

O eleito André Vaz, do PS, no uso da palavra, sobre o custo do serviço de transporte 

apresentado na Moção, questiona se a bancada do BE calculou este valor. -----------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, em resposta ao eleito André Vaz sobre o custo do 

serviço, esclarece que o documento apresentado é apenas uma proposta, acrescentando 

que compete ao Executivo calcular este valor, e que aos eleitos da Assembleia de 

Freguesia compete apreciar as propostas apresentadas em sede de Assembleia, e votá-las 

de acordo com a sua posição sobre a exequibilidade das mesmas. ---------------------------

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

O eleito Nélson Fontan, da CDU, no uso da palavra, sobre a proposta apresentada, refere 

que esta reúne todos os méritos. De seguida, sobre o impacto financeira da medida, refere 

que embora concorde com a Catarina Lourenço quando menciona não ser da competência 

dos eleitos efetuar este cálculo, o custo da execução da proposta não é despiciendo para 

que a sua bancada vote favoravelmente a proposta sem uma previsão do impacto que teria 

no orçamento da Junta de Freguesia, acrescentando que a apresentação do valor estimado 

permitiria analisar quais as despesas de que a Junta de Freguesia teria de abdicar para 

executar a proposta apresentada sem comprometer o funcionamento da autarquia. --------

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

No uso da palavra, a eleita Mónica Fonseca, do AIPMF, sobre a onerosidade da proposta 

apresentada, sugere a criação de expediente com a participação de patrocinadores de 

forma a reduzir o impacto financeiro da sua execução no orçamento da Junta de Freguesia. 

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

O eleito André Vaz, do PS, no uso da palavra, sobre a sugestão apresentada pela eleita 

Mónica Fonseca, apela à responsabilidade dos eleitos da Assembleia de Freguesia nas 

propostas apresentadas no que diz respeito às competências dos eleitos, que não devem 

imiscuir-se na forma de atuar do Executivo. -----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No uso da palavra, o eleito Amadeu Pinto, da CM, afirma que a proposta apresentada é 

digna de reflexão. Seguidamente, sobre a execução da proposta, sugere que uma vez que 

este serviço é prestado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

mediante o pagamento de um valor, apresentar uma Moção em esteja prevista a 

elaboração de um Protocolo entre Junta de Freguesia e esta associação de forma a reduzir 

o impacto financeiro no orçamento da autarquia. -----------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, sobre o apelo à responsabilidade 

dos eleitos quando apresentam propostas, em resposta ao eleito André Vaz, refere que 

distingue as competências dos eleitos da Assembleia das competências do Executivo 

acrescentando, de seguida que está consciente das suas responsabilidades enquanto eleita 

para a Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------

Sucede, e relativamente às propostas apresentadas pela sua bancada não conterem valores 

estimados para a sua execução, relembra que em todas as propostas apresentadas pelo 

BE, é sempre feita a referência à disponibilidade dos eleitos da bancada para que em 

conjunto com o Executivo, se encontre a melhor solução para a aplicação das mesmas. -- 

Seguidamente, sobre as sugestões apresentadas pela eleita Mónica Fonseca, e o eleito 

Amadeu Pinto, entende-as como válidas, mas defende que as mesmas deverão ser 

colocadas à consideração do Executivo, acrescentando que no decorrer do último 

mandato verificou que as propostas apresentadas pelo BE, embora aprovadas em 

Assembleia de Freguesia não têm sido executadas, incluindo as que foram aprovadas com 

votação da bancada do PS e onde não constava qualquer valor estimado. -------------------

Conclui a sua intervenção ao referir não entender a fundamentação do Executivo e da 

bancada do PS onde são requeridos os valores estimados das propostas apresentadas e o 

impacto das mesmas no orçamento reiterando que, compete ao executivo decidir a forma 

como aplica as propostas bem como o custo da sua execução, e aos eleitos compete 

apreciar e votar sobre as mesmas. -----------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sobre as propostas a apresentar 

na Assembleia, defende que estas deverão ser ponderadas acrescentando que, uma vez 

que o BE se absteve na votação do orçamento, que no documento não estava orçamentada 

esta despesa que é corrente (não despesa de investimento) e que, não é competência da 
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Junta de Freguesia a prestação do serviço proposto, considera que este tipo de proposta, 

que vincula a ação do Executivo, carece de seriedade. -----------------------------------------

Conclui a sua intervenção ao reconhecer mérito às ideias apresentadas, acrescentando que 

mesmo em parceria com outras entidades, a Junta de Freguesia terá de despender um valor 

na sua aplicação sugerindo de seguida, que a mesma seja apresentada em sede de 

Assembleia Municipal uma vez que é do conhecimento dos eleitos as dificuldades 

orçamentais da freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, refere que as propostas 

apresentadas pela sua bancada são sempre ponderadas e apenas procuram melhorar a vida 

dos fregueses reiterando que os eleitos da sua bancada se disponibilizam sempre para 

reunir com o Executivo com o intuito de encontrar a melhor forma de aplicar as propostas 

aprovadas. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito David Costa, da CDU, esclarece que a proposta em apreço 

não foi apresentada pela sua bancada. ------------------------------------------------------------

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

Não havendo outras dúvidas ou questões, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia 

coloca a Moção “Uma Carrinha Sua Amiga”, a votação.  Rejeitada, com votação 

favorável do BE, abstenção do AIPMF, CDU e CM e votação contra do PS. --------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 1 (BE) -------------------------------------------------------------------------------

Abstenções: 10 (4 AIPMF, 3 CDU, 3 CM) ------------------------------------------------------

Votos contra: 7 (PS) ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

MOÇÃO – PELA PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ---------

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

É dada a palavra à eleita Maria Emília Mendes, do PS, que procede à leitura do documento 

(ANEXO 15) -----------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo dúvidas ou questões, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca 

a Moção – Pela Prevenção e Combate à Violência Doméstica, a votação.  Aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 18 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU, 3 CM, 7 PS) -------------------------------------

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

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

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

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

MOÇÃO – POR UMA MOBILIDADE URBANA MAIS SUSTENTÁVEL --------------

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

É dada a palavra ao eleito Tiago Gonçalves, do PS, que procede à leitura do documento 

(ANEXO 16) -----------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Mónica Fonseca, do AIPMF, sobre os eleitos que constituem 

a Comissão de Trânsito, Segurança Rodoviária e Mobilidade, solicita informações sobre 

a competência técnica destes, para elaborar o relatório técnico sobre as possíveis soluções 

e/ou alternativas de mobilidade urbana, a apresentar na Assembleia de Freguesia. --------

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

O eleito Tiago Gonçalves, do PS, em resposta à eleita Mónica Fonseca, sobre a 

competência técnica dos eleitos que constituem a Comissão de Trânsito, Segurança 

Rodoviária e Mobilidade, para apresentar propostas refere que, em propostas 

apresentadas e aprovadas pela Assembleia de Freguesia anteriormente por esta Comissão, 

a competência dos eleitos que a constituem nunca foi questionada, nem tida como 

condição fundamental para a apresentação de propostas. --------------------------------------

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

A eleita Mónica Fonseca, do AIPMF, no uso da palavra, em resposta ao eleito Tiago 

Gonçalves, sobre a necessidade de competência técnica dos eleitos que constituem a 

Comissão de Trânsito, Segurança Rodoviária e Mobilidade, esclarece que nesta questão, 

em particular, onde é alterado o plano urbano e onde é feita uma intervenção mais 

abrangente com impacto num elevado número de pessoas que circula na freguesia, 
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entende que a complexidade do problema exige formação técnica por parte de quem 

apresenta propostas. ---------------------------------------------------------------------------------

Conclui, ao referir que a sua intervenção, enquanto eleita e arquiteta, é um alerta e uma 

sensibilização para a complexidade do problema e para o elevado impacto que terá 

qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, refere que a 

Comissão não tem de ser necessariamente constituída por elementos com competência 

técnica uma vez que o relatório produzido pela Comissão será entregue, sob a forma de 

sugestão, aos técnicos da autarquia. ---------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito David Costa, da CDU, sobre a produção de um diagnóstico 

conforme previsto na Moção apresentada, refere existe um custo inerente à produção do 

mesmo e que, terá de ser elaborado por técnicos. -----------------------------------------------

De seguida, sobre os custos inerentes à elaboração deste relatório, questiona a bancada 

do PS sobre se foi feita uma consulta prévia junto do Executivo para saber se existe verba 

disponível para o procedimento. -------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre a referência feitas às ciclovias na moção em apreço, refere que a CDU é 

favorável a ciclovias que envolvam a população para uma mobilidade urbana mais 

sustentável, e conforme discutido em reuniões anteriores, a CDU entende que as ciclovias 

da Póvoa de Santa Iria não foram construídas com o envolvimento da população. --------

Conclui a sua intervenção, e sobre o envolvimento da população, questiona se está 

prevista uma consulta à população no decorrer da elaboração do relatório a produzir pela 

Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, reconhece mérito à proposta 

apresentada por considerar a mobilidade urbana um assunto de extrema importância para 

a freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, sobre as competências dos órgãos autárquicos, refere que as ciclovias não 

são competência da Junta de Freguesia, questionando de seguida, sobre se a Comissão de 

Trânsito, Segurança Rodoviária e Mobilidade tem competência para discutir sobre as 

ciclovias, e sobre as entradas e saídas da freguesia. --------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No uso da palavra, o eleito Tiago Gonçalves, do PS, sobre o envolvimento da população 

na elaboração de propostas, em resposta ao eleito David Costa, com recurso ao exemplo 

de propostas já apresentadas pela Comissão junto às escolas, lembra que a população foi 

ouvida verificando-se assim, o seu envolvimento. ----------------------------------------------

De seguida, refere que, como anteriormente, está previsto o envolvimento da população 

na elaboração da proposta em apreço. ------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre as competências técnicas dos membros que constituem a Comissão, 

defende que qualquer cidadão consegue identificar problemas de mobilidade urbana, 

independentemente da sua formação técnica. ----------------------------------------------------

Seguidamente, sobre o custo inerente à produção do relatório, refere que nesta fase não 

está prevista a intervenção da Junta de Freguesia e que não será necessário o recurso à 

consulta de técnicos porque o que está previsto na moção apresentada é que a Comissão 

irá identificar, através da observação e análise, problemas e constrangimentos à 

mobilidade sustentável que serão referenciados num relatório. -------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, concorda que os eleitos que constituem a Comissão 

não têm de ter formação técnica para observar e identificar alguns dos problemas de 

mobilidade na freguesia, no entanto sugere que após a elaboração do relatório, seja feita 

uma consulta a técnicos com formação adequada antes de entregar o documento o 

documento final para confirmar a exequibilidade técnica das propostas a apresentar. -----

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

Não havendo dúvidas ou questões, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca 

a Moção – Por Uma Mobilidade Urbana Mais Sustentável, a votação.  Aprovada por 

maioria, com votos favoráveis do BE, CM e PS e abstenções do AIPMF e da CDU. -----

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 11 (1 BE, 3 CM, 7 PS) ------------------------------------------------------------

Abstenções: 7 (4 AIPMF, 3 CDU) ----------------------------------------------------------------

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

A pedido do próprio é dada a palavra ao eleito David Costa, da CDU, que na sua 

declaração de voto refere que a sua bancada se absteve na votação porque entende que 

não estão reunidas as condições técnicas para a elaboração de um diagnóstico tão a 

abrangente e com impacto desta dimensão, acrescentando que a CDU defende que a 
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credibilidade de um relatório desta dimensão assenta em pareceres e avaliações técnicas. 

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

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

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

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

PROPOSTA – PELA DISTINÇÃO DO DIA DA VILA DO FORTE DA CASA E DO 

DIA DA CIDADE DA PÓVOA DE SANTA IRIA --------------------------------------------

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

É dada a palavra à eleita Graça Nunes, da CM, que procede à leitura do documento 

(ANEXO 17) -----------------------------------------------------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, no uso da palavra, refere que na proposta apresentada 

não é feita referência ao custo estimado para a execução da mesma, acrescentado que 

coloca esta questão porque nas últimas propostas apresentadas pelo BE é sempre apontada 

a ausência do valor estimado para a execução das mesmas. -----------------------------------

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

Não havendo dúvidas ou questões, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca 

a Proposta – Pela Distinção do dia da vila do Forte da Casa e do dia da cidade da Póvoa 

d Santa Iria, a votação.  Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 18 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU, 3 CM, 7 PS) -------------------------------------

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

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

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

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

MOÇÃO – PELA LEGITIMIDADE DA COMISSÃO DE TOPONÍMIA E DA 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA --------

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

O eleito Amadeu Pinto, da CM, no uso da palavra, procede à leitura do documento 

(ANEXO 18). ----------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclarece que o Executivo 
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reconhece a importância que as Comissões no trabalho que desempenham, que classifica 

como apoio essencial, enquanto órgão consultivo, acrescentado que os contributos ou a 

competência das Comissões nunca foram questionadas pelo Executivo. --------------------

De seguida, refere considerar conveniente os eleitos refletirem sobre a sua posição 

relativamente à existência das Comissões, dadas as suas posições manifestadas no 

decorrer da presente Sessão. -----------------------------------------------------------------------

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

O eleito Amadeu Pinto, da CM, no uso da palavra, esclarece que a Moção apresentada 

pretende apenas que o apoio do Executivo seja reafirmado publicamente. Justifica esta 

pretensão com a repercussão positiva que terá no seio das próprias Comissões. -----------

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

Não havendo dúvidas ou questões, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca 

a Proposta – Pela Legitimidade da Comissão de Toponímia e da Comissão de Trânsito, 

Mobilidade e Segurança Rodoviária, a votação.  Aprovada, com votação favorável do 

BE e da CM, e abstenções do AIPMF, CDU e do PS. ------------------------------------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 4 (1 BE, 3 CM) ---------------------------------------------------------------------

Abstenções: 14 (4 AIPMF, 3 CDU, 7 PS) --------------------------------------------------------

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

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

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e informa que não foi entregue à 

Mesa da Assembleia mais documentação relativa a este ponto. De seguida, esclarece que 

conforme informação anterior, irá colocar a votação a Saudação apresentada pela CM no 

período antes da ordem do dia, porque a bancada pretende, com a aprovação da 

Assembleia, tornar esta Saudação, um documento da Assembleia de Freguesia, 

acrescentando que não irá colocar a Recomendação apresentada pelo BE, no mesmo 

período, porque este procedimento não foi solicitado pela bancada. -------------------------

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

SAUDAÇÃO AOS ATLETAS DAS ASSOCIAÇÕES DA FREGUESIA ------------------

Uma vez que o documento foi apresentado no período antes da ordem do dia, a Sra. 
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Presidente da Assembleia de Freguesia, dá a palavra à bancada da CM, para que os eleitos 

recordem o documento que será colocado a votação. De seguida, o eleito Amadeu Pinto, 

da CM, no uso da palavra, procede à leitura do documento (ANEXO 2). -------------------

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

Não havendo dúvidas ou questões, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca 

a Saudação aos Atletas das Associações da Freguesia, a votação.  Aprovada por maioria, 

com votação favorável do AIPMF, BE, CM e do PS, e abstenção da CDU. ----------------

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

Votação: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Votos a favor: 15 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CM, 7 PS) -----------------------------------------------

Abstenções: 3 (CDU) -------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito David Costa, da CDU, que na declaração de voto refere que 

respeita o mérito da CM na saudação apresentada, mas a sua bancada abstém-se por tratar-

se de um documento da CM e não um documento da Assembleia de Freguesia. -----------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, que refere que qualquer 

documento apresentado na Assembleia de Freguesia, tem uma conotação política uma 

vez que é apresentado por uma bancada de uma força política representada da 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, esclarece que uma vez aprovada pela Assembleia, a saudação apresentada 

deixou de ser apenas de ser um documento da CM tornando-se uma Saudação da 

Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto: ATA EM MINUTA DA SESSÃO ----------------------------------------------------

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

O 1º Secretário da Mesa de Assembleia, procede à leitura da Ata Minuta. ------------------

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

Nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu por 

encerrada, a Sessão às 23h40m. -------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------

ANA PAULA BAYER -----------------------------------------------------------------------------

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

1º SECRETÁRIO ------------------------------------------------------------------------------------

ANTÓNIO PALMA DIAS -------------------------------------------------------------------------

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

2º SECRETÁRIA ------------------------------------------------------------------------------------

ELSA RODRIGUES --------------------------------------------------------------------------------

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

A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, INDICADA PARA LAVRAR AS 

ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ---------------------------------------------------

SARA DIAS------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


