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ATA Nº 6 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA 
 

Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e dezanove, 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 ---------------------------------------------- 

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

. Ana Paula da Costa Dias Gonçalves ------------------------------------------------------------- 

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

. 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 ------------------------------------------------------------------ 

. Emídio Miguel Gomes Mascarenhas ------------------------------------------------------------

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

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

. Manuela de Lurdes Quintans Viriato ------------------------------------------------------------

. Marco Aurélio Rodrigues dos Santos ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

. Paulo Alexandre da Luz Dias Barroca ---------------------------------------------------------- 
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. 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, substituída por José António de Jesus 

Gonçalves, substituído por André Filipe Marques Vaz, e a ausência do eleito Ricardo 

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

por Maria Manuel Vicente Courela. --------------------------------------------------------------- 

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

substituído por Maria da Graça dos Santos Tavares Nunes substituída por Paulo Jorge 

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

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

AIPMF, está ausente o eleito Marco Alexandre Palmeiro Canudo sendo substituído por 

Cristina Isabel Sofio do Carmo, substituída por Emídio Miguel Gomes Mascarenhas que 

ainda não se encontra na Sessão.  ------------------------------------------------------------------

Da bancada da CDU, informa a ausência do eleito David Jorge Ribas da Costa, substituído 

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

Matonse, substituída por Marco Aurélio Rodrigues dos Santos. De seguida, informa a 

ausência do eleito José Afonso Rita, substituído por Maria Isabel Delgado Justino 

Fernandes, substituída por Nélson Manuel Marques Fontan. Sucede, ao informar a 

Assembleia que foi entregue à mesa um documento datado de onze de abril de dois mil e 

dezanove onde o eleito David José Cardoso Morgado renuncia ao seu mandato. ---------- 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e sobre o falecimento de Mário 

António Cabeça Marquês Fontan propõe à Assembleia que seja prestada homenagem 

solicitando, de seguida, um minuto de silêncio aos presentes para o efeito. Sucede, e sobre 

o assunto em apreço, refere ter conhecimento da existência de um Voto de Pesar que a 

bancada da CDU pretende apresentar, dando a palavra à eleita Manuela Viriato para 

apresentar o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------

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

VOTO DE PESAR – PELO FALECIMENTO DE MÁRIO FONTAN --------------------- 

A eleita Manuela Viriato, da CDU, procede à leitura do documento (ANEXO 1). ---------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e sobre um acidente com 

autocarro ocorrido na Madeira, onde faleceram vinte e oito pessoas, propõe à Assembleia 

que seja prestada homenagem solicitando, de seguida, um minuto de silêncio aos 

presentes para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------ 

De seguida, dá início à Sessão dando a palavra à eleita Catarina Lourenço, do BE, para 

iniciar o Período Antes da Ordem do Dia, esclarecendo que todas as Moções e assuntos 

sujeitos a deliberação, apresentados pelas bancadas neste período, só serão apreciados e 

votados na Ordem do Dia, após a urgência ser reconhecida pelo Órgão. --------------------

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

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

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

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

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

A eleita Catarina Lourenço, no uso da palavra, refere que irá apresentar algumas questões 

ao Executivo neste período, acrescentando de seguida, que a sua bancada irá apresentar 

uma Moção no Ponto 5 da Ordem do Dia, e que a documentação respetiva documentação 

foi, anteriormente, entregue a todas as bancadas. -----------------------------------------------

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

FESTAS ANUAIS DA PÓVOA DE SANTA IRIA --------------------------------------------

A eleita Catarina Lourenço, sobre as Festas da Póvoa, refere ter reunido, assim como 

outros eleitos, com o Executivo para uma troca de ideias sobre as Festas da Póvoa, 

questionando de seguida, sobre quais as conclusões retiradas dessas reuniões. -------------

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

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

A eleita Catarina Lourenço, sobre as árvores que têm sido cortadas no decorrer da obra, 

questiona se estas serão transplantadas ou substituídas em igual número na freguesia. --- 

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

CAPELA DO SENHOR MORTO ----------------------------------------------------------------

A eleita Catarina Lourenço, refere que à semelhança da Sessão anterior pretende saber 

informações sobre as obras a decorrer no local. -------------------------------------------------

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e informa que dará a palavra à 

CDU e à CM alternadamente, neste período, em virtude da Mesa da Assembleia não ter 

a certeza do pedido de intervenção que entrou em primeiro lugar. ---------------------------

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE SAÚDE DA PÓVOA DE SANTA IRIA --------------------------------------- 

O eleito Amadeu Pinto, sobre os utentes sem médico de família, refere ter conhecimento 

que os utentes que não consultam o seu médico de família durante um determinado 

período deixam de ter médico de família, criando disparidades dentro dos agregados 

familiares onde uns membros têm médico de família e outros não. De seguida, sugere à 

autarquia que, dentro do que no seu entender é o poder de influência, diligencie junto do 

Centro de Saúde de forma a minimizar os impactos negativos dos utentes que, por não 

terem médico de família, têm o acesso aos cuidados de saúde primários dificultados. ----

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

ESTACIONAMENTO NA PÓVOA DE SANTA IRIA ---------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, atribui ao acaso, o facto de a sinistralidade rodoviária não ser 

mais elevada em determinados locais onde se verifica que o estacionamento é abusivo, 

acrescentando de seguida, que é competência da autarquia tomar medidas para que os 

abusos que se verificam sejam mitigados, e a integridade física de quem circula seja 

melhor protegida. ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS NOS VEÍCULOS DA RODOVIÁRIA NO DECORRER 

DO SEU PERCURSO ------------------------------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, com recurso a exemplo, refere existirem erros considerados 

grosseiros, na identificação que a Rodoviária faz aos locais onde passa na freguesia. De 

seguida, refere que a incorreta identificação dos locais por onde passa pode resultar em 

enganos para quem não conhece a freguesia. ----------------------------------------------------

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

TRANSPORTES DE FIM-DE-SEMANA -------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, refere que embora estejam a ser tomadas medidas que melhoram 

o acesso aos transportes públicos, nomeadamente a implementação dos novos passes 

sociais, identifica graves problemas de mobilidade devido à ausência de percursos de 

transportes públicos na freguesia, durante o fim-de-semana, nomeadamente do Bairro dos 

Quintais onde a carreira que percorria o local ao fim-de-semana, foi extinta. --------------

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

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

O eleito Amadeu Pinto, solicita informações sobre as obras no local, assim como 

questionado na Sessão anterior, acrescentando ter conhecimento que existem informações 

recolhidas pelo Sr. Presidente da Câmara junto do Ministro do Ambiente que o Executivo 

tem conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

O eleito Amadeu Pinto, refere que na Sessão anterior denunciou problemas nestas 

instalações e questiona se já foram feitos contactos com a entidade responsável de forma 

a melhorar o serviço aos utentes que utilizam a estação localizada na freguesia. -----------

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

FESTAS ANUAIS DA PÓVOA DE SANTA IRIA --------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, solicita informação ao Executivo sobre qual o local onde as Festas 

irão decorrer no ano de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SISTEMA INFORMÁTICO DA AUTARQUIA ----------------------------------------------- 

O eleito Marco Santos, refere ter conhecimento que no decorrer do mês de março 

verificaram-se problemas no sistema informático da autarquia solicitando, de seguida, 

informações sobre os constrangimentos causados por esta falha que impediu a emissão 

de determinados documentos. ----------------------------------------------------------------------

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

CENTRO DE SAÚDE DA PÓVOA DE SANTA IRIA ---------------------------------------

O eleito Marco Santos, enaltece o esforço da CDU e da população que resultaram no 

restabelecimento do Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde da 

Póvoa de Santa Iria, solicitando informações sobre a manutenção deste serviço após o 

período de gripe e, sobre a posição do Executivo sobre se o mesmo deverá manter-se 

disponível à população neste período. ------------------------------------------------------------

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

FESTAS ANUAIS DA PÓVOA DE SANTA IRIA --------------------------------------------

O eleito Marco Santos, refere que na reunião tida com os eleitos no âmbito do local onde 

as Festas se poderão realizar, foram feitas considerações a que a CDU se opõe no que diz 

respeito ao interesse da população da freguesia, declarando de seguida, que a sua bancada 

defende que as tomadas de decisão deverão ter em conta uma consulta à população. 

Sucede, e recorda diferentes alterações ao PDM em que ficaria prevista a construção de 

edifícios entre seis e oito andares no local onde se realizaram as Festas, acrescentando 

que ao contrário do que as bancadas do PS e do PSD relatam, a bancada da CDU votou 

contra estas alterações porque entende que as mesmas terão repercussões graves no 

estancamento do terreno, propício a cheias,  irá agravar o trânsito na freguesia e, obstruir 

a vista privilegiada para o estuário que toda a população da Póvoa beneficiou quando 

adquiriu casa na freguesia. Conclui a sua intervenção, reiterando que, ao contrário do que 

o PS e o PSD têm vindo a difundir, a CDU tem lutado pelo interesse da população ao 

referir que foram os eleitos da CDU que apresentaram na Assembleia de República, uma 

proposta para a abolição de portagens na A1 e, para a construção de um nó de acesso nos 

Caniços e que, as bancadas do PS e do PSD votaram contra a mesma. ----------------------

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

GRUPO DE TEATRO DO GRÉMIO DRAMÁTICO POVOENSE ------------------------- 

O eleito Marco Santos, felicita o Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense, pela 

conquista dos Prémios de Teatro Mário Rui Gonçalves de dois mil e dezoito nas 

categorias de Melhor Encenação, Melhor Interpretação Feminina, Melhor Interpretação 
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Masculina, Melhor Luminotecnia, e Melhor Guarda-Roupa. ----------------------------------

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, ao referir que tem conhecimento 

que a bancada da CDU pretende apresentar uma Moção neste período. ---------------------

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

O eleito Marco Santos, da CDU, esclarece que a sua bancada pretende apresentar as 

Moções para apreciação e votação no Ponto 5 – “Apreciação das moções apresentadas na 

sessão”, da Ordem de Trabalhos da presente reunião. ------------------------------------------

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

No uso da palavra, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta ao eleito 

Marco Santos, sobre os assuntos do Ponto 5 – “Apreciação das moções apresentadas na 

sessão”, da Ordem de Trabalhos da presente reunião, esclarece que neste período, serão 

sujeitos a deliberação, assuntos cujo pedido foi dirigido à Mesa da Assembleia  por 

escrito, com a respetiva documentação nos prazos legalmente previstos, ou assuntos cuja 

urgência seja reconhecida por dois terços do Órgão. -------------------------------------------

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

O eleito Marco Santos, da CDU, no uso da palavra, em resposta à Sra. Presidente da 

Assembleia de Freguesia, sobre os assuntos sujeitos a deliberação nas Sessões de 

Assembleia de Freguesia, com recurso ao Artigo 26.º do Regimento da Assembleia de 

Freguesia, refere que o entendimento da CDU é que os assuntos sujeitos a deliberação 

podem ser apreciados e votados no Ponto 5 – “Apreciação das moções apresentadas na 

sessão” e para que exista uma obrigatoriedade de envio de pedido e respetiva 

documentação antes do início da Sessão terá de ser feita uma alteração ao Regimento da 

Assembleia em vigor. -------------------------------------------------------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, em resposta ao eleito 

Marco Santos, sobre o recurso ao Regimento da Assembleia de Freguesia para 

fundamentar uma posição afirma que o Regulamento não pode sobrepor-se a uma Lei, 

justificando, de seguida, ao referir que, o poder jurídico de uma Lei é superior ao poder 

jurídico de qualquer Regimento posterior, com base na Lei. Conclui a sua intervenção, ao 

questionar o eleito que em casos em que, os Regimentos elaborados à posteriori não 

estejam em conformidade com a Lei, qual das normas deve prevalecer. --------------------

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



   

8 
 

O eleito Marco Santos, da CDU, no uso da palavra, em resposta à Sra. Presidente da 

Assembleia de Freguesia, afirma que o entender da CDU se mantém, referindo de 

seguida, que a sua bancada não considera que as Moções sejam atos deliberativos. 

Sucede, afirmando que cabe ao Órgão aceitar ou não as Moções apresentadas na Sessão. 

Conclui a sua intervenção ao afirmar que a CDU demonstrou disponibilidade para discutir 

o assunto em apreço, em sede de Comissão Permanente, elaborando em conjunto uma 

alteração do Regimento de Assembleia com a aprovação do Órgão, e só após estas etapas, 

cumprir com o procedimento que, no seu entender, neste momento é imposto pela Sra. 

Presidente da Assembleia de Freguesia.  ---------------------------------------------------------

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

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

Santos, afirma não pretender discutir o assunto em apreço mais uma vez. De seguida, 

justifica a sua afirmação ao referir que embora não tenha sido na presença do eleito, o 

assunto já foi discutido várias vezes em sede de Comissão Permanente. Sucede, ao 

lamentar a eventual falha de comunicação da bancada para a ausência de conhecimento 

do eleito sobre as discussões tidas anteriormente. -----------------------------------------------

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

O eleito Marco Santos, da CDU, sobre a apresentação das Moções da sua bancada, refere 

não pretender, também alongar a discussão, questionando de seguida, se pode apresentar 

os documentos no atual período em que se encontra a reunião. -------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, sobre a apresentação de Moções no 

Período Antes da Ordem do Dia, refere que não se opor, acrescentando que não poderá 

aceder ao pedido em concreto que lhe está a ser solicitado, porque a bancada da CDU 

esgotou os dez minutos reservados para este período. Sucede, ao relembrar que teve em 

atenção ao tempo disponibilizado à bancada ao não incluir o Voto de Pesar nos dez 

minutos atribuídos à CDU. Conclui a sua intervenção ao salientar que está previsto que o 

tempo disponibilizado às bancadas seja igual para todas as bancadas, e apelando à 

responsabilidade de todos na procura do melhor funcionamento das Sessões. --------------

Seguidamente, dá a palavra à bancada da CM, salientando que restam dois minutos e meio 

para a bancada intervir neste período. ------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – CM (continuação) -----------------

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

O eleito Amadeu Pinto, no uso da palavra, em resposta ao eleito Marco Santos, sobre a 

obstrução da vista privilegiada para o estuário que toda a população da Póvoa que 

adquiriu casa na freguesia refere que, no momento que adquiriu o imóvel na Póvoa não 

adquiriu o sol nem o rio Tejo. ----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

RECOMENDAÇÃO – RESPOSTA A REQUERIMENTOS --------------------------------- 

O eleito António Inácio, procede à leitura do documento (ANEXO 2). ---------------------

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

FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA -----------------------------------------------------------

O eleito António Inácio, questiona o executivo sobre os processos que decorrem entre 

autarquia e funcionários, alertando para as condições sociais em que os funcionários se 

encontram presentemente. --------------------------------------------------------------------------

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

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

O eleito António Inácio, refere ter conhecimento que existe um processo da Câmara 

Municipal, solicitando de seguida, informações adicionais sobre a situação em que os 

processos se encontram. ----------------------------------------------------------------------------

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

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA ERNST SOLVAY (PÓVOA DE SANTA IRIA) –

O eleito António Inácio, refere ter conhecimento sobre obras de requalificação no local 

onde está prevista a colocação de uma rotunda. De seguida, solicita informação sobre as 

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

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

VOTO DE CONGRATULAÇÃO – “PELA CLASSIFICAÇÃO COMO 

“MONUMENTO NACIONAL” O CONJUNTO DAS 1as e 2as LINHAS DE TORRES 

VERDRAS” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

RECOMENDAÇÃO – “PARA QUE A JUNTA DE FEGUESIA PROCEDA À 

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL ARQUITETÓNICO, 

NATURAL E CULTURAL DA FREGUESIA E IMPLEMENTE UM 

REGULAMENTO E CONSEQUENTE PLANO DE REABILITAÇÃO” ------------------

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

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

DELEGAÇÃO DA JUNTA NO FORTE DA CASA – BANDEIRAS DA FREGUESIA 

AO FIM-DE-SEMANA ----------------------------------------------------------------------------

A eleita Rosa Barral refere que durante o fim de semana as bandeiras da freguesia não 

são hasteadas no edifício da delegação da junta de freguesia, no Forte da Casa. -----------

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

CIDADÃO SEM-ABRIGO QUE PERNOITA NUM VEÍCULO NA PÓVOA ------------

A eleita Rosa Barral solicita informação sobre a situação de um cidadão que pernoita num 

veículo na Póvoa nos últimos anos. ---------------------------------------------------------------

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

DESFILES DE CARNAVAL – PÓVOA DE SANTA IRIA ----------------------------------

A eleita Rosa Barral questiona o motivo da ausência de desfile para as crianças da Póvoa 

de Santa Iria no Carnaval de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------

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

TERRA DA PASTORIA – RECOLHA DE LIXO E RESÍDUOS ---------------------------

A eleita Rosa Barral relata queixas de moradores do local e questiona quando serão 

retirados os resíduos resultantes de obras executadas pela autarquia. ------------------------

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

PRÉ-ESCOLAR NA VILA DO FORTE DA CASA -------------------------------------------

A eleita Rosa Barral solicita informações sobre se para o próximo ano letivo está prevista 

a colocação de turmas de pré-escolar na vila do Forte da Casa. -------------------------------

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

PARECER CCDR – PEDIDO DE PARECER --------------------------------------------------

A eleita Rosa Barral solicita informações à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia 

sobre o pedido de parecer solicitado pela Assembleia de Freguesia à CCDR-LVT na 

sequência de uma reunião tida em sede de Comissão Permanente. ---------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Não havendo mais pedidos de intervenção das bancadas para o Período Antes da Ordem 

do Dia, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, sobre o pedido 

de apresentação de Moções por parte da bancada da CDU, informa os eleitos que terão 

dois minutos para a apreciar os documentos e decidir se reconhecem urgência nos 

assuntos que justifique que os mesmos sejam objeto de deliberação no Ponto 5 – 

“Apreciação das moções apresentadas na sessão” da presente Sessão. ----------------------

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

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

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 Fernando Andrade, que fala sobre as obras a decorrer na 

EN10, referindo entender que considera a sua execução necessária para melhorar o 

funcionamento de uma cidade que pretende acompanhar o desenvolvimento de outras 

cidades com a mesma dimensão. Sucede, salientando não ter conhecimento de qual a 

entidade pública responsável pela obra, e alerta para o facto de a empresa contratada para 

a sua execução, não estar a identificar com a respetiva sinalização as alterações 

devidamente, o que resulta num aumento do risco de sinistralidade, com perigo acrescido 

no período da noite, acrescentando de seguida que, uma vez que a empresa não tem tido 

em conta a sinalização, a entidade pública responsável pela obra deveria fiscalizar a 

execução da obra de forma para reduzir os riscos de sinistralidade rodoviária já 

enunciados. Seguidamente, face ao exposto, solicita aos presentes, porque representam 

os cidadãos da Póvoa, que diligenciem junto das entidades responsáveis para que a obra 

seja fiscalizada para que a integridade física da população da freguesia seja protegida, 

salientado não ser contra a obra, mas questionando o principal objetivo da mesma. De 

seguida, refere não concordar com tomadas de decisão da autarquia que permitiram a 

construção de prédios de habitação em detrimento de infraestruturas públicas reservadas 

à prática desportiva, e o corte de árvores para a construção de ciclovias. Sucede e solicita 

a intervenção da junta de freguesia para problemas por si denunciados anteriormente à 



   

12 
 

autarquia, resultantes de uma obra particular que terá causado danos ao património e à 

rede de abastecimento públicos. -------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao cidadão José Ventura, que sobre a recolha de lixo, refere já ter dado 

conhecimento à junta de freguesia sobre o facto de alguns locais onde não está a ser feita 

a recolha. Seguidamente, alerta para a falta de parques infantis na vila do Forte da Casa 

solicitando que seja dada atenção à população infantil da localidade. -----------------------

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

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 às 

questões colocadas pelos cidadãos neste período, refere que porque as intervenções 

solicitadas serem competência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em 

representação dos cidadãos intervenientes e porque partilha das mesmas preocupações, 

irá reportar toda a informação ao município e questionar quais as medidas já tomadas, 

acrescentando de seguida que, assim que tiver respostas da Câmara Municipal sobre as 

ocorrências relatadas reencaminhará as mesmas para os cidadãos, salientando que 

utilizará os contactos cedidos na inscrição para este período para remeter a informação. -

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, dando como encerrado o Período 

Reservado à Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (continuação) -------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, sobre as Moções apresentadas pela CDU 

anteriormente, questiona os eleitos se após o tempo disponibilizado, reconhecem a 

urgência necessária nos assuntos dos documentos, para que sejam sujeitos a uma 

deliberação na presente Sessão. --------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A eleita Catarina Lourenço, do BE, em resposta à questão colocada pela Sra. Presidente 

da Assembleia de Freguesia, salientando não pretender alongar a discussão sobre este 

assunto, refere não impedirá a apreciação dos documentos apresentados pela CDU no 

Ponto 5 – “Apreciação das moções apresentadas na sessão” da presente Sessão. De 

seguida, na sua declaração de voto refere que, a sua posição está relacionada com o apreço 

que tem pelos assuntos a tratar. Sucede, ao solicitar coerência às bancadas realçando que 

o procedimento adotado para a apresentação de moções foi anteriormente discutido e 

acordado pelos eleitos e as exceções que podiam ser dadas no decorrer da adoção desta 

metodologia já foram dadas na última Sessão. Conclui a sua intervenção ao informar que, 

será a última vez que abrirá exceções não votando contra, alegando que todas as bancadas 

devem proceder da mesma forma. A este respeito, acrescenta de seguida que, compreende 

o motivo pelo qual não foi feita uma Reunião de Comissão Permanente uma vez que os 

acordos feitos no âmbito destas reuniões são constantemente questionados ou ignorados 

nas Sessões que lhes sucedem. ---------------------------------------------------------------------

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

O eleito Paulo Barroca, da CM, em resposta à questão colocada pela Sra. Presidente da 

Assembleia de Freguesia, informa que caso se manifeste favorável, à semelhança do BE, 

será a última vez que abrirá exceções não votando contra, salientando também que o 

procedimento foi acordado em sede Reunião de Comissão Permanente, e que enquanto 

outro acordo não for feito, não aceitará moções que não respeitem os prazos previstos 

para a apresentação dos documentos. -------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e sobre os procedimentos a adotar 

e prazos a cumprir para a apresentação de moções, esclarece que está previsto legalmente 

a apresentação de moções no decorrer do Período Antes da Ordem do Dia das Sessões, 

acrescentando que a mesma Lei prevê que nestas situações os assuntos que constam só 

serão objeto de deliberação com o reconhecimento da urgência de uma maioria de dois 

terços da Assembleia que justifique a apreciação e votação na Ordem do Dia na própria 

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

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

O eleito Tiago Gonçalves, do PS, no uso da palavra, em resposta à questão colocada pela 

Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informa que pela defesa de uma melhoria do 

funcionamento das Sessões de Assembleia, a sua bancada não abrirá mais exceções nos 
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procedimentos acordados. De seguida, refere que não reconhece urgência nos assuntos 

das moções que justifique a sua apreciação e votação na presente Sessão. ------------------

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

É dada a palavra à bancada do AIPMF, que não manifesta qualquer posição sobre a 

questão colocada pela Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia. -------------------------

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

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

o reconhecimento do carater urgente do assunto da MOÇÃO – “45.º ANIVERSÁRIO DA 

REVOLUÇÃO DE ABRIL” e a sua inclusão no Ponto 5 – “Apreciação das moções 

apresentadas na sessão” da presente Sessão. Rejeitada, por não reunir votação favorável 

de dois terços dos eleitos, com votação favorável do AIPMF, do BE e da CDU e votos 

contra da CM e do PS.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Votos a favor: 9 (5 AIPMF, 1 BE,  3 CDU) -----------------------------------------------------

Votos contra: 10 (3 CM, 7 PS) ---------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia esclarecendo que pela urgência 

não ser reconhecida pelo Órgão, a MOÇÃO – “45.º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO 

DE ABRIL” não será incluída no Ponto 5 – “Apreciação das moções apresentadas na 

sessão” da presente Sessão, acrescentando que o documento incluído na Ordem do Dia 

da próxima Sessão onde será também, apreciado e objeto de deliberação. ------------------

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

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

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

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

De seguida, a a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca a votação o 

reconhecimento do carater urgente do assunto da MOÇÃO – “PASSE INTERMODAL 

NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA” e a sua inclusão no Ponto 5 – “Apreciação 

das moções apresentadas na sessão” da presente Sessão. Rejeitada, por não reunir 

votação favorável de dois terços dos eleitos, com votação favorável do AIPMF, do BE e 

da CDU e votos contra da CM e do PS.-----------------------------------------------------------

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

Votos a favor: 9 (5 AIPMF, 1 BE,  3 CDU) -----------------------------------------------------

Votos contra: 10 (3 CM, 7 PS) ---------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia esclarecendo que pela urgência 

não ser reconhecida pelo Órgão, a MOÇÃO – “PASSE INTERMODAL NA ÁREA 

METROPOLITANA DE LISBOA” não será incluída no Ponto 5 – “Apreciação das 

moções apresentadas na sessão” da presente Sessão, acrescentando que o documento 

incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão onde será também, apreciado e objeto de 

deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Marco Santos, da CDU, que relativamente 

aos documentos MOÇÃO - “45.º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE ABRIL” e 

MOÇÃO - “PASSE INTERMODAL NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”, 

informa que a CDU retira a apresentação das mesmas, não pretendendo, portanto que 

estas Moções sejam apreciadas e objeto de deliberação na próxima Sessão de Assembleia 

de Freguesia, a realizar em junho de dois mil e dezanove. -------------------------------------

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

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

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

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia para responder às questões colocadas pelos eleitos. --------------------------------

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

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

Voto de Pesar – Pelo falecimento de Mário Fontan, aprovado pela Assembleia, refere que 

pretende associar o Executivo a este documento reforçando as respetivas condolências 

aos seus familiares e amigos. -----------------------------------------------------------------------

De seguida, manifesta pesar também, pelo falecimento de João Marques, associativista, 

autarca e militante do PS, falecido em janeiro de dois mil e dezanove assim como 

apresentar as respetivas condolências aos seus amigos e familiares. -------------------------

Seguidamente, em resposta às questões relacionadas com as Festas da Póvoa, esclarece 

que o local onde se realizará o evento em dois mil e dezanove, ainda não está definido, 

acrescentando que, no momento existem três entidades interessadas em organizar as 
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festas. Sucede, informando que o principal critério para a seleção do local é que o mesmo 

reúna as condições mínimas de segurança. Seguidamente, no que concerne à dimensão 

do local onde se realizava o evento e à dimensão dos equipamentos utilizados nas Festas 

da Póvoa, refere ser pouco provável que se encontre outro local na freguesia que 

proporcione estas condições, acrescentando que tem dois locais possíveis referenciados, 

mas que a decisão ainda não está tomada. --------------------------------------------------------

Sobre as obras na EN10 e a questão do corte das árvores, informa que a Câmara Municipal 

comprometeu-se em plantar em dobro, mesmo que em outros locais da freguesia, cada 

árvore cortada no decorrer da obra salientando que dada a dimensão da intervenção e às 

alterações resultantes desta, não seria possível manter todas as árvores nos mesmos locais. 

Relativamente à Capela do Sr. Morto, refere não ter mais informações sobre a matéria. –

No que concerne ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, em resposta ao eleito 

Amadeu Pinto, informa que também não tem médico de família e com recurso a exemplo 

pessoal explica que tem uma experiência enquanto utente, diferente do eleito defendendo 

que tem se verificado uma evolução positiva neste serviço, nos últimos anos. De seguida, 

dá conhecimento do esforço das entidades para a prestação de o melhor serviço possível, 

ao transmitir que, a informação que tem disponível é que este Centro de Saúde tem, no 

momento, duas unidades, nomeadamente a Unidade de Saúde Familiar onde todos os 

utentes têm médico de família, e a Unidade de Centro de Saúde com oito mil utentes com 

médico de família e dois mil, sem médico de família atribuído. ------------------------------ 

No que diz respeito ao estacionamento na Póvoa de Santa Iria, refere que este assunto tem 

sido acompanhado e tem existido troca de informações entre a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal que tem acolhido as sugestões dadas pela Junta para a criação de novas 

bolsas de estacionamento previstas para o ano de dois mil e vinte. ---------------------------

Sobre os transportes públicos, refere contactos com as empresas prestadoras destes 

serviços com o intuito de as pressionar para um melhor serviço, mas que por vezes a 

resposta obtida é que, por serem entidades privadas, reorganizam os percursos de carreira 

tendo a rentabilidade como o principal objetivo. ------------------------------------------------

Relativamente ao Mouchão da Póvoa de Santa Iria, informa que o Ministro do Ambiente 

foi ouvido na Assembleia da República e que a informação dada aos deputados foi que, 

o governo está a rescindir com a empresa que iria executar a obra porque o projeto da 

obra não estaria bem feito. Neste momento estará a ser lançado um novo concurso para a 

obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

No que diz respeito aos sanitários da Estação de caminhos de ferro da Póvoa de Santa 
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Iria, relata que foram solicitados à CP os melhores interesses para a resolução do 

problema, comprometendo-se de seguida a insistir com a entidade e obter mais 

informações sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------

Em resposta ao eleito Marco Santos, sobre  o Centro de Saúde, e a posição manifestada 

pela CDU no decorrer da Sessão, defende que a reposição do Serviço de Atendimento 

Complementar não resulta apenas do esforço desta força política, mas de um conjunto de 

diligências tomadas por várias entidades, acrescentando que o serviço deverá manter-se 

com o final do período da gripe e que a posição do Executivo é que o serviço deverá 

manter-se salientando que continuará a lutar para que se mantenha. -------------------------

Sucede, e em resposta ao eleito Marco Santos, relativamente às Festas da Póvoa refere já 

ter respondido às questões anteriormente, manifestando surpresa à posição da CDU no 

que concerne à questão às dimensões da urbanização que está a ser construída no local, 

alegando que a construção de aproximadamente noventa por cento das urbanizações na 

Póvoa de Santa Iria, com volumetria semelhante, foram aprovadas com o voto favorável 

da CDU nos mandatos em que esta força política era Executivo na Câmara Municipal. 

Termina a sua intervenção ao referir que a CDU, em mil novecentos e noventa e três 

quando estava na Câmara Municipal, foi a primeira a prever a construção no local das 

Festas, e que a revisão do PDM no início dos anos dois mil e, em que a CDU votou contra, 

previa menos fogos do que estavam previstos inicialmente, acrescentando também que, a 

CDU no PDM inicial previu a construção de oito mil fogos entre a Póvoa e Alverca. ---- 

De seguida, no que concerne à questão da falha no sistema informático nos serviços da 

autarquia, corrigindo a alegação do eleito Marco Santos, esclarece que a falha se verificou 

durante quarenta e oito horas e que o prazo legal para a autarquia responder a reclamações 

não foi esgotado, acrescentando que a falha resultou da substituição do sistema 

informático, já dada a conhecer aos eleitos, que tem como principal objetivo a melhoria 

dos serviços prestados à comunidade. ------------------------------------------------------------

Seguidamente, relativamente às Recomendações apresentadas pelo AIPMF, não tece 

comentários sobre as mesmas, esclarecendo que serão melhor observadas posteriormente. 

No que diz respeito à questão da legionella, informa não ter mais informações sobre este 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a questão da Avenida Ernst Solvay, na Póvoa de Santa Iria, esclarece que está a ser 

elaborado um projeto de requalificação do local, desenvolvido pela Câmara Municipal, 

que não irá comentar porque não está terminado, acrescentando que as prioridades das 
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intervenções são o reforço de lugares de estacionamento nas pracetas, e a melhoria das 

condições de segurança no acesso às mesmas. -------------------------------------------------- 

Sucede, e sobre a questão dos funcionários da autarquia e aos processos judiciais que 

decorrem, refere que não comenta processos em aberto. De seguida, afirma que abrirá 

uma exceção ao emitir uma consideração sobre este assunto defendendo que entende ser 

manifestamente indigno por parte da bancada do AIPMF expor a privacidade de um 

cidadão e dos seus familiares publicamente quando a situação já podia ter sido resolvida 

em mandatos anteriores uma vez que o problema já se verifica na antiga Junta de 

Freguesia do Forte da Casa desde o ano de dois mil e quatro. ---------------------------------

Seguidamente, sobre o sem-abrigo, em resposta à eleita Rosa Barral, esclarece que a 

situação está a ser acompanhada pela Câmara Municipal com o apoio da Junta de 

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

Relativamente à questão do desfile da Carnaval na Póvoa de Santa Iria, esclarece que não 

foi feito desfile para as crianças por opção do agrupamento de escolas, organizador deste 

evento na cidade. -------------------------------------------------------------------------------------

No que concerne às bandeiras, refere a existência de diligências com o objetivo de retomar 

o hastear de bandeiras na sede, e na delegação da Junta de Freguesia ao fim-de-semana. -

Sobre o património patrimonial, esclarece que o património material da Junta de 

Freguesia está todo inventariado, acrescentando que embora o património imaterial não 

seja competência da Junta de Freguesia, irá tentar obter informação com a Câmara 

Municipal sobre este assunto porque partilha algumas das preocupações explanadas pela 

eleita Rosa Barral. ----------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito aos problemas apontados na Terra da Pastoria e à questão do Pré-

Escolar, informa que irá contactar a Câmara Municipal para obter informações sobre os 

mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito António Inácio, do AIPMF, que sobre as 

considerações feitas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, no que se refere ao assunto 

do funcionário da autarquia e à posição manifestada pela bancada do AIPMF, apela 

respeito pelos eleitos da Assembleia e, solicita que as alegações que o problema já vem 

de mandatos anteriores sejam provadas, porque a informação que dispõe indica que não 

existia fundamentação legal para o processo. ----------------------------------------------------

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

Em resposta ao eleito António Inácio, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia reitera que 
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tem ao seu dispor informação, devidamente documentada, que indica que desde de dois 

mil e quatro que a autarquia tem fundamentação legal para o processo que, no decorrer 

deste mandato, foi iniciado. ------------------------------------------------------------------------

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

Pede a palavra a eleita Manuela Viriato que informa que durante três dias se deslocou à 

delegação da Junta de Freguesia do Forte da Casa, entre os dias vinte e o dia vinte e dois 

de março sem que se encontrasse disponível o serviço informático. Sendo que apenas no 

dia vinte e cinco, após o fim de semana, o serviço informativo estaria disponível. Estando 

assim conferido que passaram setenta e duas horas contrariamente ao mencionado pelo 

Sr. Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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, 

acrescentando que só poderão votar, os eleitos presentes na Sessão a que diz respeito o 

documento.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Sucede, e sobre a Ata Um da Sessão Extraordinária realizada a catorze de setembro de 

dois mil e dezoito informa que, no dia quinze de novembro de dois mil e dezoito, a Mesa 

da Assembleia remeteu a todos os eleitos o documento. De seguida, informa que no dia 

dezoito de novembro de dois mil e dezoito a bancada do PS apresentou propostas de 

alteração (enviadas a todos os eleitos pela Mesa da Assembleia a dezanove de novembro 

de dois mil e dezoito), e que no dia vinte de um de novembro o AIPMF informou que não 

tinha propostas de alteração a apresentar e que, não se opunha às propostas de alteração 

apresentadas. Sucede esclarecendo que o documento não foi proposto a aprovação 

anteriormente a pedido da CDU, que apresentou as suas propostas de alteração no dia oito 

de abril de dois mil e dezanove (remetidas a todos os eleitos, pela Mesa da Assembleia, a 

onze de abril de dois mil e dezanove) -------------------------------------------------------------

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

De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca a votação a Ata Um da 

Sessão Extraordinária realizada a catorze de setembro de dois mil e dezoito com todas as 

propostas de alteração apresentadas pelas bancadas. Rejeitada. -----------------------------

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

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

Votos a favor: 4 -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votos contra: 5 ---------------------------------------------------------------------------------------

Abstenções: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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 Quatro da Sessão 

Ordinária, realizada a vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, informa que as 

bancadas do PS e da CDU apresentaram as suas propostas de alteração, remetidas 

posteriormente pela Mesa da Assembleia, a todos os eleitos. Sucede esclarecendo que o 

documento não foi proposto a aprovação anteriormente a pedido do AIPMF. --------------

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

De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca a votação a Ata Quatro 

da Sessão Ordinária realizada a vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito com todas 

as propostas de alteração apresentadas pelas bancadas. Aprovada. --------------------------

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

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

Votos a favor: 6 -------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: 5 ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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 Cinco da Sessão 

Ordinária, realizada a trinta de novembro de dois mil e dezoito, com continuação no dia 

três de dezembro de dois mil e dezoito, informa que só a bancada do PS apresentou 

proposta de alteração, remetida posteriormente pela Mesa da Assembleia, a todos os 

eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Seguidamente, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca a votação a Ata Cinco 

da Sessão Ordinária, realizada a trinta de novembro de dois mil e dezoito, com 

continuação no dia três de dezembro de dois mil e dezoito, com a proposta de alteração 

apresentada pela bancada do PS. Aprovada. ----------------------------------------------------

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

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

Votos a favor: 13 ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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, na sequência do 

documento ter sido rejeitado pela Assembleia de Freguesia, propõe colocar o documento 

a votação apenas com as propostas de alteração apresentadas pela bancada do PS, uma 

vez que as restantes bancadas não se opuseram às mesmas. -----------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, propõe adiar este assunto para a próxima reunião de 

Comissão Permanente, dado o avançar da hora, e ainda não ter sido dado início à Ordem 

de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta à proposta 

apresentada pela eleita Catarina Lourenço, esclarece que, conforme o explanado na 

Sessão anterior, não irá permitir o adiamento da votação das atas, acrescentando que o 

documento em apreço é relativo à reunião realizada em setembro de dois mil e dezoito e 

que passaram seis meses sem que a ata fosse aprovada e publicada. -------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Tiago Gonçalves, do PS, relativamente à proposta apresentada 

pela Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia relativa à votação da Ata Um da Sessão 

Extraordinária, realizada a catorze de setembro de dois mil e dezoito, afirma que a sua 

bancada está preparada para votar o documento. ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os restantes eleitos não se opõem à proposta apresentada pela Sra. Presidente da 

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

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e coloca a votação a Ata Um da 

Sessão Extraordinária realizada a catorze de setembro de dois mil e dezoito apenas com 

as propostas de alteração apresentadas pela bancada do PS. Aprovada. --------------------

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

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

Votos a favor: 5 -------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------

Abstenções: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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, em resposta à eleita Rosa 

Barral, sobre a questão do pedido de parecer à CCDR-LVT, refere que desde o dia vinte 

e um de novembro de dois mil e dezoito, a Mesa da Assembleia não recebeu mais 

informações sobre o assunto em apreço. ---------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

PRESIDENTE (ANEXO 5, ANEXO 6) ----------------------------------------------------------

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

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, no uso da palavra, solicita à Assembleia que os 

sessenta minutos previstos para o Período Antes da Ordem do Dia sejam respeitados de 



   

23 
 

forma a possibilitar que os pontos da Ordem do Dia sejam devidamente apreciados e 

votados, acrescentado que os documentos propostos a votação pelo Presidente da Junta 

da Freguesia são fundamentais para o exercício do Executivo. Seguidamente sugere que 

em Sessões futuras, todas as questões colocadas durante o Período Antes da Ordem do 

Dia, mas que não sejam esclarecidas no decorrer dos sessentas minutos previstos para 

este período, sejam remetidas para o final da reunião para não interfiram no normal 

decorrer da Sessão de Assembleia. ----------------------------------------------------------------

Sucede, referindo não ter informação adicional para a apresentação do assunto em apreço 

manifestando a sua disponibilidade para responder à questões colocadas pelos eleitos. ---

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

É dada a palavra, ao eleito Paulo Barroca, da CM, que refere que as questões que a sua 

bancada tinha estavam relacionadas com as Festas da Póvoa, e foram esclarecidas no 

período anterior. -------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, felicita o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e o Executivo pela forma como 

a informação está explicita e organizada na documentação disponibilizada para este 

ponto. Justifica a sua afirmação ao considerar que, nas últimas Sessões a mencionada 

qualidade na documentação tem-se mantido. ----------------------------------------------------

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

A eleita Catarina Lourenço, do BE, afirma estar de acordo com as considerações e 

sugestões feitas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia no que concerne ao decorrer 

das Sessões de Assembleia, e concordar com o eleito Paulo Barroca nas considerações 

que fez sobre a documentação apresentada aos eleitos no presente Ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, sobre a entrega do prémio “Freguesia no Caminho Certo 2018” solicita 

informações sobre os critérios utilizados e, sobre qual o prémio entregue, uma vez que 

não consegue encontrar informação sobre esta distinção, acrescentando considerar útil 

uma maior divulgação sobre este tipo de iniciativas. -------------------------------------------

Sucede e, sobre a Reunião com a Vereadora Dra. Manuela Ralha no âmbito da 

intervenção a desenvolver na reabilitação dos Fortes das Linhas de Torres, questiona 

como é que o Executivo pretende dinamizar este património. ---------------------------------

De seguida, sobre a Reunião com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local, questiona se os processos observados foram os referidos 

anteriormente, acrescentando que caso tenha sido este o assunto em apreço, não tem mais 

questões a colocar. -----------------------------------------------------------------------------------
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Seguidamente, no que diz respeito à Reunião com a empresa Black Raven no âmbito de 

planeamento de atividade, questiona se os Roteiros pela freguesia propostos pela sua 

bancada em Sessões anteriores, foram incluídos nesta reunião uma vez que a empresa está 

relacionada com atividades e exposições, solicitando de seguida informações sobre a 

forma como o Executivo tem planeado a realização destes eventos. -------------------------

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

É dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, relativamente à Reunião ao abrigo do 

Estatuto da Oposição com os(as) Senhores(as) Eleitos(as) da Assembleia de Freguesia, 

onde foram solicitados aos eleitos contributos a incluir no Orçamento de 2019, com 

recurso à Lei do Estatuto da Oposição onde está prevista apresentação obrigatória  de um 

Relatório Anual, solicita a apresentação do documento referindo que o mesmo ainda não 

foi entregue. ------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre a entrega do prémio “Freguesia no Caminho Certo 2018”, solicita 

informações sobre o regulamento, qual foi o júri, quais os critérios para a atribuição do 

prémio, e como foi feita a divulgação, acrescentando que a única informação que 

encontrou sobre este prémio foi um comunicado emitido pela Solvay onde é referida uma 

distinção desta empresa por ser ter destacado no domínio dos direitos fundamentais e 

onde se encontra a referência a outras distinções feitas à Alianz, à Healthcare, à ARIPSI, 

ao Grupo Moldtrans e à Veigas Imobiliária. -----------------------------------------------------

Sucede e sobre a Reunião com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local, questiona quais são os trabalhadores envolvidos nos processos observados nesta 

Reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, no que diz respeito ao Relatório de Atividade do Gabinete de Inserção 

Profissional refere considerar que a colocação e as ofertas de emprego são insuficientes 

tendo em conta o número de desempregados. ---------------------------------------------------

Sucede ao apontar a inexistência de informação sobre a atividade do Serviço de 

Atendimento Acompanhamento Social Integrado, solicitando informações sobre o 

mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, aponta a inexistência de informação sobre a situação financeira da 

freguesia, acrescentando que na última Sessão de Assembleia de Freguesia, o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia reconheceu que a informação não foi enviada, no entanto 

ainda não foi disponibilizada como previsto, para o Presidente da Mesa da Assembleia. -

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



   

25 
 

É dada a palavra ao eleito Tiago Gonçalves, do PS, que refere considerar que o conteúdo 

da informação disponibilizada reflete a competência, solidez e equilíbrio do Executivo no 

exercício das suas funções. -------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, em resposta à questão da 

documentação apresentada para o presente ponto, agradece as considerações feitas 

referindo que a apresentação é a mesma e acrescenta que o relatório do Serviço de 

Atendimento Acompanhamento Social Integrado não foi incluído porque não estava 

terminado e optou-se por não apresentar o mesmo em separado da restante documentação. 

De seguida, manifesta disponibilidade para enviar este documento se os eleitos assim o 

entenderem. -------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre o prémio “Freguesia no Caminho Certo 2018”, esclarece que, embora 

tenha sido enviado o convite aos eleitos para a cerimónia que poderia esclarecer todas as 

dúvidas apresentadas, não esteve presente qualquer elemento no evento, acrescentando 

que, o prémio atribuído não é de valor monetário mas de reconhecimento do trabalho das 

entidades nas boas práticas de igualdade e cidadania e que, irá elaborar um documento 

com toda a informação sobre o prémio que enviará posteriormente. -------------------------

Seguidamente, no que diz respeito à Reunião com a Vereadora Dra. Manuela Ralha no 

âmbito da intervenção a desenvolver na reabilitação dos Fortes das Linhas de Torres, 

informa que estavam previstas algumas intervenções, mas que como a Câmara Municipal 

tem um projeto mais vasto, irá colaborar com esta entidade para traçar Rotas e Roteiros 

na freguesia para dar a conhecer a importância deste património. ----------------------------

De seguida, sobre a Reunião com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local que considera um parceiro importante para a resolução de algumas 

matérias, esclarece que foi o Executivo a solicitar a Reunião que teve relacionada com os 

processos em curso com alguns funcionários mas que não irá detalhar mais informação 

por ser matéria do foro da autarquia e por respeito à privacidade dos envolvidos. ---------

Sucede e relativamente à Reunião com a empresa Black Raven no âmbito de planeamento 

de atividade, esclarece que esta empresa apresentou proposta para organização de vários 

eventos que, o Executivo considerou mais de uma proposta interessante e, que está a 

analisar a possibilidade de realizar algum deste trabalho. --------------------------------------

Seguidamente, sobre a apresentação de um Relatório informa que enviará um Relatório 

com a informação disponível. ---------------------------------------------------------------------- 
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De seguida no que concerne ao Relatório de Atividade do Gabinete de Inserção 

Profissional, esclarece que a oferta de emprego é variável e está relacionada com a 

aceitação dos utentes para as propostas de emprego disponíveis. ----------------------------- 

Sucede e relativamente à informação sobre a situação financeira da freguesia, refere 

considerar que a documentação disponibilizada aos eleitos reúne informação que reflete 

a situação financeira da freguesia acrescentando que, se os eleitos pretenderem 

informação mais específica ou detalhada poderá proceder ao envio da mesma. ------------

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

A pedido do próprio é dada a palavra ao eleito Paulo Barroca, da CM, e em resposta ao 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia sobre a questão da documentação apresentada para 

o presente ponto, esclarece que congratulou a qualidade dos sucessivos Relatórios 

apresentados nas últimas reuniões, reiterando que têm se mantido. --------------------------

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Catarina Lourenço, do BE, que refere 

pretender congratular também, o cuidado na elaboração das atas de reunião. -------------- 

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO DOIS – APRECIAÇÃO DA CONTA DE 

GERÊNCIA DE DOIS MIL E DEZOITO (ANEXOS 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20)-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ponto, referindo considerar que o balanço que o Executivo faz do exercício de dois mil e 

dezoito é positivo e equilibrado acrescentado que no decorrer do mesmo, receita e despesa 

foram sempre tidas em conta de forma a iniciar novo exercício com o saldo de conta de 

gerência necessário para as primeiras obrigações e despesas da autarquia. De seguida 

refere que foi apresentada informação detalhada nos Relatórios de Plano de Atividades e 

de Investimentos, manifestando a sua disponibilidade para o esclarecimento de questões 

adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito André Vaz, do PS, defende que o balanço do exercício de dois 

mil e dezoito é equilibrado e reflete um esforço da autarquia em estar preparada para 
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eventualidades acrescentando, de seguida, que não foram contraídas dívidas que 

comprometessem futuros exercícios. --------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Paulo Barroca, da CM, sobre o “Relatório de Gestão” 

(ANEXO 18), refere que o peso das Despesas com pessoal diminuiu aproximadamente 

3% em comparação com o ano de dois mil e dezassete, questionando qual o motivo para 

este decréscimo. --------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre o Grau de Execução Orçamental da Despesa, questiona o motivo deste 

ser mais alto do que o ano anterior. ---------------------------------------------------------------

Sucede, e relativamente à Análise Orçamental da Receita, questiona a descida, que 

considera significativa, no Grau de Execução da Receita quer nos impostos diretos, que 

desceu para 89%, quer nos impostos indiretos onde se verifica 80%. ------------------------

Seguidamente, questiona o motivo da inexistência do capítulo “Considerações Resumo”, 

em comparação com a apresentação do ano anterior. -------------------------------------------

De seguida, sobre o Mapa de Controlo Orçamental (Despesa), (ANEXO 10), reforça a 

questão colocada em sessões anteriores, que diz respeito ao aumento do valor da despesa 

em aproximadamente €4.000 com as Comunicações em comparação com o ano anterior. 

Sucede, ao questionar o aumento do valor da despesa com Festas em aproximadamente 

€4.000 em comparação com o ano anterior. -----------------------------------------------------

Seguidamente, questiona o Grau de Execução da Despesa com Viadutos, Arruamentos, e 

Obras, cerca de 46%, acrescentando que considera este valor baixo. ------------------------

De seguida, questiona o Grau da Execução da Despesa com Sinalização e Trânsito, cerca 

de 51%, acrescentando que considera este valor baixo. ---------------------------------------- 

Sucede, e sobre o Mapa de Controlo Orçamental (Receita), (ANEXO 11), questiona o 

valor da receita por cobrar no campo Mercados e Feiras de aproximadamente €36.000 e 

o motivo do aumento deste valor em comparação com o ano anterior onde não foram 

cobrados €8.000. -------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, questiona o Grau de Execução da Receita proveniente da Ocupação de 

Via Publica, cerca de 68%, que considera baixo. -----------------------------------------------

De seguida manifesta o seu agrado pelo aumento da receita proveniente do Fundo do 

Financiamento das Freguesias e do Acordo de Execução com a Câmara Municipal, de 

€33.000 na soma das duas rúbricas. ---------------------------------------------------------------

Sucede, e questiona o motivo do aumento da receita proveniente do Registo e Licença 

dos Canídeos, em cerca de €8.000 em comparação com o exercício anterior, relembrando 
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a existência de várias críticas feitas por parte dos fregueses no que concerne aos valores 

praticados em comparação com as freguesias vizinhas, e questionando se parte deste valor 

não pode ser aplicado nas condições dadas a quem paga estes valores, nomeadamente 

com a construção de um Dog Park. ---------------------------------------------------------------

Seguidamente, sobre as ICAS, salientando a possibilidade de estar a interpretar os dados 

de forma incorreta, solicita esclarecimentos sobre a diferença entre o Nível de Execução 

Financeira desta rúbrica na Execução do PPA (ANEXO 14), cerca de 76%, e o Nível de 

Execução Financeira na Execução do PPI (ANEXO 8), cerca de 0%. -----------------------

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

No uso da palavra, o eleito Nélson Fontan, da CDU, refere que fará em primeiro lugar 

uma apreciação mais abrangente que será sucedida por uma apreciação mais específica. 

De seguida, esclarece que a sua bancada só decidirá o seu sentido de voto das Contas de 

Gerência, após analisar os esclarecimentos dados às questões colocadas. -------------------

Sucede, e sobre a apreciação global, refere considerar que a execução se manteve coerente 

com a do ano anterior. -------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, sobre a o Grau de Execução Orçamental das Receitas provenientes da 

rúbrica Impostos Indiretos, cerca de 80%, refere uma rubrica onde se apresenta a Receita 

liquidada de aproximadamente €170.000, mas que na Receita cobrada liquida estão 

registados aproximadamente €102.000, tendo esta receita, por isso, uma Receita por 

cobrar no final do ano, cerca de €65.000. De seguida, sobre os €65.000 referidos, 

questiona se este valor vai ser recebido no ano corrente, entrando como Receita, ou se 

será liquidado e não cobrado, por qualquer motivo. Justifica a sua questão com o elevado 

peso que este valor representa no Grau de Execução Orçamental das receitas, que este em 

dois mil e dezoito foi apenas de 80%, com uma queda acentuada em comparação com o 

ano anterior. Sucede, e sobre a Despesa, aponta para o elevado peso que as Despesas com 

pessoal representam, mas acrescentando que considera esta situação normal na execução 

de qualquer junta de freguesia. ---------------------------------------------------------------------

Seguidamente, questiona se a diminuição da Despesa com o Pessoal e com a Aquisição 

de Bens e Serviços, está relacionada com a diminuição da receita. ---------------------------

De seguida, lamenta a Execução Orçamental na despesa com o Capital que tinha uma 

previsão de €129.000 e onde foram executados apenas €101.000. Acrescenta que, uma 

vez que a Execução da Receita desceu em relação ao ano anterior, compreende que o 

motivo para a Execução da Despesa ter diminuído também. Conclui a sua intervenção ao 

anunciar que o sentido de voto da sua bancada está relacionado com os esclarecimentos 
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dados à questão da diminuição da Execução Orçamental da Receita, uma vez que é o 

valor onde se verifica uma maior diferença em relação ao ano anterior. ---------------------

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

No uso da palavra, a eleita Catarina Lourenço, do BE, refere considerar que, a capacidade 

de gestão apresentada é ótima, uma vez que a freguesia encontra-se sem dívidas, no 

entanto manifesta pesar pelas opções tenderem, no seu entender, sempre para decisões 

que não permitem que as propostas apresentadas pela sua bancada sejam executadas uma 

vez que a despesa que o Executivo opta por não executar está repetidamente relacionada 

com atividades de lazer, arruamentos e obras, entre outras. Conclui a sua intervenção ao 

solicitar ao Executivo um particular esforço orçamental na execução deste tipo de 

intervenções e iniciativas porque são permanentemente abordadas nas Sessões e de 

particular interesse dos fregueses e salientando que não ficará surpreendida se no último 

ano do mandato as despesas que até agora não têm sido feitas, sejam executadas para fins 

eleitorais, uma vez que o resultado das mesmas é mais visível ao eleitorado. --------------

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

No uso da palavra, a eleita Rosa Barral, do AIPMF, sobre o Inventário (ANEXO 15), 

aponta a ausência de referência de maior parte do equipamento urbano da freguesia, 

nomeadamente imóveis e viaturas. De seguida, sobre o mesmo assunto refere que o 

recheio dos imóveis da freguesia não está inventariado, e manifesta preocupação por esta 

ausência porque em caso de eventual perda a freguesia não poderá recorrer a qualquer 

seguro para recuperar parte do valor destes itens. -----------------------------------------------

De seguida, sobre as despesas com os Serviços prestados nos mercados semanais, 

questiona se nos, aproximadamente, €21.000 inscritos estão incluídos a manutenção dos 

mesmos e o serviço prestado pela PSP. -----------------------------------------------------------

Sucede, e no que diz respeito à Conta de Gerência, com recurso à alínea q) do artigo 9.º 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro e à alínea q) do artigo 10.º Regimento da Assembleia 

de Freguesia, refere que até à presente data, com quase ano e meio de mandato, a 

conformidade dos requisitos relativos ao exercício das funções a tempo inteiro ou a meio 

tempo do Presidente da Junta de Freguesia, ainda não foram verificadas pela Assembleia 

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

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que começa por recomendar a 

consulta dos planos (PPI e PPA) durante a análise ao orçamento, nomeadamente na 

Despesa para uma melhor compreensão uma vez que nestes documentos. ------------------
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De seguida, sobre as decisões tomadas relativamente à despesa a executar, em resposta à 

eleita Catarina Lourenço, esclarece que as opções não são ao acaso, e acrescenta que são 

tomadas de decisão conscientes uma vez que são executadas as rubricas onde a freguesia 

tem maior responsabilidade como as manutenções onde tem sido feito, também 

investimento em maquinaria para agilizar as mesmas. Sucede, e ainda sobre as opções 

tidas nas despesas a executar, esclarece que, no Plano Plurianual de Atividades (PPA), é 

possível observar várias atividades que são desenvolvidas sem qualquer custo, 

acrescentando que numa análise menos atenta é possível concluir que porque não existe 

despesa não existem atividades e que, esta conclusão não está correta. ----------------------

Seguidamente, reitera que só executará um valor mais elevado de despesa se a receita 

acompanhar este aumento, acrescentando que esta é uma das principais preocupações do 

exercício orçamental, e que é por este motivo que o valor vertido na rubrica das despesas 

com o pessoal, como noutras, foi menor. ---------------------------------------------------------

De seguida, sobre a execução da receita, esclarece que se procura executar o valor de 

receita própria mais elevado possível, e aquela que não é possível cobrar no ano a que se 

refere o exercício é liquidada, transitando para o seguinte com o objetivo de a executar 

com recurso a medidas extraordinárias nomeadamente o protocolo que a freguesia tem 

com a Autoridade Tributária, acrescentando que os documentos de revisão orçamental, 

refletem estas preocupações. -----------------------------------------------------------------------

Sucede, e no que concerne à despesa com as comunicações, em resposta ao eleito Paulo 

Barroca, relembra que este assunto foi abordado na Sessão onde foi aprovado o orçamento 

e que na altura alertou a Assembleia para a probabilidade desta despesa aumentar, em 

virtude do final do contrato que a freguesia tinha com a operadora. Ainda sobre este 

assunto, aponta o aumento de oferta de serviços como o Wi-Fi em determinados edifícios 

da autarquia como outro motivo para o aumento desta despesa. ------------------------------

Seguidamente, relativamente aos canídeos, em resposta ao eleito Paulo Barroca, refere 

que o exercício desta receita é feito com recurso ao princípio de probidade, em primeiro 

lugar porque estes registos e licenças são obrigatórios, e em segundo lugar porque os 

valores cobrados estão de acordo com a legislação e foram aprovados pela Assembleia de 

Freguesia anteriormente, acrescentando que não tem como explicar os valores cobrados 

noutras freguesias. Ainda sobre este assunto, esclarece que os valores cobrados, por 

corresponderem a receita própria, são aplicados em despesas gerais de funcionamento da 

autarquia e que o Dog Park, referido por diversas vezes noutras Sessões, por questões 

relacionadas com a otimização de recursos a disponibilizar, aguarda execução porque 
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existe um projeto da Câmara Municipal que tem projetos neste âmbito. -------------------- 

De seguida, relativamente ao Inventário, em resposta à eleita Rosa Barral, esclarece que 

existe um Inventário Integral de onde resultou um Relatório elaborado por um funcionário 

da autarquia, que está disponível para ser consultado pelos eleitos da Assembleia e, 

acrescenta que apenas é remetido à Assembleia de Freguesia a informação prevista na Lei 

para efeitos de aprovação e remessa ao Tribunal de Contas. ----------------------------------

Sucede, e sobre a questão do tempo inteiro ou do meio tempo do Presidente da Junta de 

Freguesia, em resposta à eleita Rosa Barral, refere não estar de acordo com a interpretação 

feita pela eleita. Justifica a sua afirmação ao referir que o pagamento feito ao Presidente 

da Junta de Freguesia, no caso da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da 

Casa, não é feito com recurso ao Orçamento próprio da Junta de Freguesia, é transferido 

automaticamente, de acordo com a Lei, pela Direção Geral das Autarquias Locais para a 

Junta de Freguesia pagar ao Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------

Seguidamente, no que diz respeito à despesa dos serviços prestados com os mercados 

semanais, em resposta à eleita Rosa barral, esclarece que existem duas rúbricas: a rúbrica 

do serviço de fiscalização que era prestado por uma empresa anteriormente, e outra 

rúbrica com a PSP. Acrescenta de seguida que, com a revisão orçamental o serviço de 

fiscalização prestado passou a ser assegurado por um funcionário da autarquia, com o 

objetivo de poupar dinheiro ao orçamento da freguesia, à semelhança do que ocorreu com 

os serviços prestados por empresas para jardinagem que, atualmente são assegurados por 

funcionários da autarquia. --------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre a questão das ICAS, em resposta ao eleito Paulo Barroca, esclarece que 

no PPA aparece a atividade regular, ou o apoio dado quando solicitado por uma 

Associação por exemplo um transporte, enquanto que no Plano Plurianual de 

Investimentos aparecem investimentos como obras. Acrescenta, de seguida que esta 

rúbrica foi retirada da Plano Plurianual de Investimentos porque, legalmente, não é 

possível uma Junta de Freguesia inscrever no seu PPI um investimento numa entidade 

externa, só pode ser inscrita no PPA, na sua atividade regular. Sobre este tema conclui a 

sua intervenção ao referir que não teve qualquer tipo de pedido de Associações para a 

aquisição de viaturas ou para obras. ---------------------------------------------------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Paulo Barroca, da CM que informa ter 

ficado esclarecido no que diz respeito à questão das ICAS. -----------------------------------

De seguida, sobre a questão dos Canídeos, refere compreender a opção do Executivo e 
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torna a salientar, que o que a bancada gostaria de ser esclarecida, é o elevado aumento 

desta receita de um ano para o outro. -------------------------------------------------------------

Sucede e, sobre o Grau de Execução da Despesa com obras e sinalização, questiona se 

não existiam obras para fazer, ou sinalização para colocar. -----------------------------------

Seguidamente, sobre a Receita com os mercados e as feiras, onde ficaram por cobrar cerca 

de €36.000, questiona o motivo deste valor ter subido em relação ao ano anterior onde 

ficaram por cobrar €8.000. -------------------------------------------------------------------------

De seguida, no que concerne à Receita com a Ocupação da via pública, aponta para um 

Grau de Execução de 68%, que considera baixo. -----------------------------------------------

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, em resposta ao eleito Paulo Barroca, sobre a 

questão do elevado aumento da receita com os Canídeos, reitera que o aumento desta 

receita resulta do esforço que a autarquia tem feito para executar as receitas próprias, 

explicado anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------

De seguida, em resposta à questão da diminuição da despesa com as obras e sinalização 

esclarece que não aplica mais despesa porque existe receita suficiente, acrescentando que 

as despesas com prioridade na execução são as que estão relacionadas com a gestão e 

funcionamento da autarquia. -----------------------------------------------------------------------

Sucede e sobre o Grau de execução da receita, defende que, na globalidade, o valor é 

interessante. Justifica a sua afirmação ao apontar que no ano anterior transitaram 

€12.0000 de receita para cobrar, enquanto que no exercício em apreço transitaram 

€75.000 na mesma rúbrica e acrescenta que na despesa, transitaram apenas €316, valor 

considerado por si, residual e com recurso a exemplo declara que mantém, no ano de dois 

mil e dezanove, o rigor no controlo da despesa para que o equilíbrio orçamental se 

mantenha. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

do tempo inteiro ou do meio tempo do Presidente da Junta de Freguesia, informa que a 

sua bancada irá solicitar a fundamentação legal a que o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia recorre para justificar a sua posição, acrescentando de seguida que, existe um 

parecer da CCDR que fundamenta a posição do AIPMF. --------------------------------------

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

O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, em resposta à eleita Rosa Barral, sobre a 

questão do tempo inteiro ou do meio tempo do Presidente da Junta de Freguesia, e da 
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referida existência de um parecer da CCDR que defende que, na situação da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, está prevista 

legalmente a verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício das 

funções a tempo inteiro ou a meio tempo do Presidente da Junta de Freguesia, por parte 

da Assembleia de Freguesia, solicita à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia que 

requeira à bancada o documento para possibilitar a consulta do mesmo. --------------------

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

A pedido do próprio é dada a palavra ao eleito Nélson Fontan, da CDU, que declara que 

a sua bancada irá abster-se na votação do documento. De seguida, refere que a CDU 

votaria contra se não considerasse a gestão das contas equilibrada, e acrescenta que a 

abstenção resulta da sua bancada, numa perspetiva geral do documento, reconhecer o 

esforço na execução orçamental para a estabilidade do saldo de gerência positivo, embora 

o considere insuficiente e se verifique uma diminuição do mesmo em comparação com o 

exercício anterior. Sucede ao apontar para o sucessivo crescimento das receitas próprias, 

aquelas que não dependem das transferências correntes nos últimos três anos, 

relembrando que o sentido de voto da CDU está também relacionado, com o que entende 

ser um excessivo otimismo na previsão das receitas próprias para o ano de dois mil e 

dezanove que se supõem mais elevadas que nos anos anteriores, reiterando assim o alerta 

para o risco da não execução da receita prevista, dado pela sua bancada na Sessão anterior. 

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar A conta de gerência 

de dois mil e dezoito, a votação. Aprovado por maioria, com os votos favoráveis da 

CM, e do PS, abstenções do AIPMF, do BE e, da CDU. ---------------------------------------

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

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

Votos a favor: 10 (3 CM, 7 PS) -------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: 9 (5 AIPMF, 1 BE, 3 CDU) --------------------------------------------------------- 

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

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

A pedido da própria, é dada a palavra à eleita Margarida Guedes, do AIPMF, que 

apresenta a declaração de voto da sua bancada com recurso à leitura de documento 

(ANEXO 21). ----------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Assunto da Ordem do Dia: PONTO TRÊS – PRIMEIRA REVISÃO DO 

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) DE DOIS MIL 

E DEZANOVE (ANEXO 22) ----------------------------------------------------------------------

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, na apresentação do ponto, sobre a receita refere 

que, na documentação é apresentado o saldo de gerência da conta anterior. De seguida 

informa que na receita foi criada uma nova rúbrica relacionada com os resíduos verdes 

dada a frequência com que os serviços da Junta de Freguesia, cobram uma taxa pela 

recolha de resíduos solicitada por particulares. Sucede, e indica a existência de uma verba 

relacionada com os projetos do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

porque a verba transferida para a Junta de Freguesia, por esta entidade, para os programas 

ocupacionais, por recomendação da empresa de consultadoria a que a junta recorre, deve 

estar inscrita em rúbricas de orçamento e não em operações de tesouraria como tem sido 

feito em exercícios anteriores. ---------------------------------------------------------------------

Seguidamente, sobre a despesa indica ajustes relacionados com as despesas com o pessoal 

e o reforço de outras rúbricas entendidas como prioritárias para reforçar. Esclarece que o 

reforço de algumas rúbricas é visível na primeira revisão orçamental ao PPI. Neste âmbito 

refere que a tomada de decisão sobre as rúbricas a reforçar, está relacionada com a 

perspetiva de gestão assumida pelo Executivo e, a necessidade de a manter. ---------------

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

- 

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e sobre a ausência do eleito 

Emídio Mascarenhas, solicita a informação à bancada do AIPMF, questionando se o 

eleito, ausente há alguns minutos, irá voltar. A bancada do AIPMF informa que o eleito 

não vai voltar. A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia comunica aos presentes que 

a Mesa da Assembleia regista a saída do eleito Emídio Mascarenhas, do AIPMF, no 

decorrer da Sessão, pelas 00h15m. ----------------------------------------------------------------

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

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

É dada a palavra ao eleito Paulo Barroca, da CM, que refere respeitar as opções do 

Executivo na gestão do orçamento, acrescentando que, no seu entender, ao Executivo 

cabe tomar decisões que deverão ser respeitadas, e aos eleitos cabe avaliar o resultado das 

mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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De seguida, sobre as ICAS, refere que as questões que pretendia colocar, foram 

esclarecidas no ponto anterior. ---------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre a retirada da verba relativa aos parques e jardins e à conservação dos 

jardins por particulares, questiona se esta retirada está relacionada com a transferência de 

competências para a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------

Seguidamente, salientando entender que a opção é política, questiona a opção da 

aquisição de varredora mecânica em vez de uma varredora elétrica. -------------------------

De seguida, solicita informações sobre o reforço na rúbrica do material informático. -----

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

No uso da palavra, o eleito André Vaz, do PS, defende que as Alterações apresentadas no 

Orçamento e no PPI são documentos de que o Executivo depende para o exercício das 

suas funções. De seguida refere que, no seu entender, as alterações como a aquisição de 

maquinaria e a construção de equipamentos para os fregueses visam sobretudo melhorar 

os serviços prestados à população da freguesia, acrescentando que as opções tomadas 

refletem que o Executivo está ciente das preocupações da freguesia porque procuram 

melhorar a qualidade de vida de quem nela reside. ---------------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Catarina Lourenço, do BE, informa que tinha uma questão 

relacionada com a rúbrica do IEFP, mas que a mesma foi esclarecida na apresentação do 

ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, questiona se o reforço da rúbrica CEI+ é explicado pelas mesmas razões do 

IEFP ou se existem outros motivos. ---------------------------------------------------------------

Sucede, e salientando que o maior reforço está inscrito nas rúbricas de aquisição e 

manutenção de maquinaria e na aquisição de viaturas, questiona se as viaturas a adquirir 

são elétricas ou mecânicas. -------------------------------------------------------------------------

Sucede, reiterando a posição da sua bancada ao lamentar o sucessivo reforço nas mesmas 

rúbricas em detrimento de outras. -----------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Nélson Fontan, da CDU, refere estar esclarecido no que diz 

respeito ao saldo da gerência e à questão relacionada com o IEFP. --------------------------

De seguida, sobre a rúbrica da conservação de jardins por particulares, questiona a 

redução da despesa em cerca de €18.000. --------------------------------------------------------

Sucede ao apontar o reforço nas despesas de capital e, manifesta preocupação sobre o 

Grau de execução da mesma, salientando que esta Execução estará sempre dependente da 
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Execução da receita. ---------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que sobre o tema da conservação 

dos jardins por particulares, esclarece que a redução desta despesa, conforme explicação 

dada no ponto anterior, está relacionada com este serviço ser prestado por funcionários 

da autarquia acompanhados de equipamento adquirido pela autarquia, e não por este 

serviço ser contratado a empresas particulares, assim como a despesa com os mercados e 

feiras semanais e com o equipamento informático. ---------------------------------------------

De seguida, conclui a sua intervenção e, sobre o CEI+, esclarece que os motivos esta 

questão são os mesmos que explicam a questão do IEFP e que, foi inscrita também uma 

nova rúbrica no orçamento relacionada com este tema. Acrescenta dos programas 

ocupacionais, nos últimos anos, resultaram cerca de vinte contratações de trabalhadores 

para o quadro da autarquia. -------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar a Primeira revisão 

do orçamento e Plano Plurianual de Investimentos (PPI) de dois mil e dezanove, a 

votação. Aprovado por maioria, com os votos favoráveis da CM, e do PS, abstenção do 

BE e da CDU, e votos contra do AIPMF. --------------------------------------------------------

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

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

Votos a favor: 10 (3 CM, 7 PS) --------------------------------------------------------------------

Abstenções: 4 (1 BE, 3 CDU) ----------------------------------------------------------------------

Votos contra: 4 (AIPMF) --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 23). ---

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que na 

defesa da sua honra, rejeita as declarações da eleita Rosa Barral, por considera-las 

lastimosas. De seguida, afirma que o Orçamento e o PPI apresentados são transparentes 

e que os termos que o AIPMF utilizou para classificar os mesmos são indignos e 

maliciosos porque levantam suspeitas manifestamente infundadas. Sucede lamentando 
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que o AIPMF, não tenha solicitado esclarecimentos anteriormente, à semelhança das 

outras bancadas, e tenha optado por não colocar questões limitando-se a apresentar uma 

declaração de voto enquanto representante do Executivo esteve sempre disponível para 

responder a todas as questões. Conclui a sua intervenção, ao apontar para gestão 

orçamental da antiga junta de freguesia do Forte da Casa, acrescentando que o Executivo 

da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa teve grandes dificuldades 

em equilibrar o saldo que resultou destes exercícios. -------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO QUATRO – PROPOSTA DA COMISSÃO DE 

TOPONÍMIA PARA ATRIBUIÇÃO DE DESIGNAÇÃO A ARTÉRIA CONTÍGUA À 

RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA NO FORTE DA CASA (ANEXO 24, 

ANEXO 25) ------------------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito Joaquim Baltazar, coordenador da Comissão Toponímia que 

ao apresentar o ponto, refere que artéria em apreço é designada atualmente Polígono da 

atividades económicas e que conforme previsto legalmente, o arruamento por ter 

circulação pedestre e automóvel ou circulação mista, reúne as condições para ser 

designado de Rua. Conclui e refere que a Comissão da Toponímia propõe à Assembleia 

que seja atribuída a este arruamento, a designação de Rua das Atividades Económicas, 

porque as construções ali presentes albergam apenas comércio. ------------------------------

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

Não havendo questões a colocar, por parte dos eleitos, a Sra. Presidente da Assembleia 

de Freguesia coloca a Proposta da Comissão de Toponímia para atribuição de designação 

a artéria contígua à Rua Adriano Correia de Oliveira no Forte da Casa, a votação. 

Aprovado por unanimidade, com dezoito votos favoráveis. --------------------------------

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Assunto da Ordem do Dia: PONTO CINCO – APRECIAÇÃO DAS MOÇÕES 

APRESENTADAS NA SESSÃO -----------------------------------------------------------------

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

MOÇÃO – CAMINHADAS NA FREGUESIA -------------------------------------------------

A eleita Catarina Lourenço, do BE, procede à leitura do documento (ANEXO 26). -------

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

No uso da palavra, o eleito André Vaz, do PS, refere não pretender questionar a adoção 

de uma vida saudável por considerar que esta é fundamental para qualquer idade. De 

seguida, afirma não encontrar qualquer vantagem em institucionalizar a realização de 

caminhadas porque considera que a sociedade civil tem capacidade para trabalhar em 

causa própria. Conclui a sua intervenção defendendo que, quem quer fazer caminhadas 

não necessita de ter percursos e horários regulados pela Junta de Freguesia. ---------------

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

O eleito Nélson Fontan, da CDU, no uso da palavra declara que a ideia proposta, no geral, 

é merecedora do acordo da sua bancada. Justifica a sua posição apontando para pessoas 

que querem fazer caminhadas, mas que receiam fazê-lo sozinhas acrescentando que no 

documento esta vantagem está bem explicitada. Conclui a sua intervenção ao afirmar que 

a sua bancada irá votar favoravelmente a Moção. -----------------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Catarina Lourenço, do BE, em resposta ao eleito André Vaz, 

sobre a regulamentação das caminhadas, esclarece que o que se propõe é um incentivo 

aos fregueses que querem fazer caminhadas, não uma obrigatoriedade. Acrescenta, de 

seguida, que estas iniciativas já são realizadas em várias freguesias e que a promoção da 

saúde e do convívio, podem ser competência da Junta de Freguesia, em conjunto com 

outras entidades. -------------------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar a Moção – 

“Caminhadas na freguesia”, a votação. Aprovada por maioria, com os votos favoráveis 

do AIPMF, BE e CDU, e abstenção do PS. ------------------------------------------------------

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

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

Votos a favor: 10 ( 4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU, 2 CM) --------------------------------------------

Abstenções:  (7 PS, 1 CM,) -------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOÇÃO – PELA MANUTENÇÃO DAS PAPELEIRAS DA FREGUESIA -------------- 

O eleito Paulo Barroca, da CM, procede à leitura do documento (ANEXO 27). -----------

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

No uso da palavra, o eleito Tiago Gonçalves, do PS, refere não considerar o serviço de 

manutenção e limpeza das papeleiras esteja a ser negligenciado pela Junta de Freguesia. 

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

O eleito Nélson Fontan, da CDU, no uso da palavra, refere considerar que de forma geral, 

o assunto é pacífico. De seguida, no que diz respeito à determinação da periodicidade 

referida no documento, sugere que seja dada margem ao Executivo para gerir o serviço, 

uma vez que existem zonas onde o serviço seja necessário mais vezes e outras que a 

frequência atual é suficiente. -----------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Amadeu Pinto, da CM, em resposta à sugestão apresentada 

pelo eleito Nélson Fontan, esclarece que as moções apresentadas pela sua bancada 

refletem as denúncias e as preocupações da população da freguesia, acrescentando de 

seguida que, a CM aceita a sugestão e retira a questão da periodicidade de trinta dias. 

Sucede e refere pretender também, que se leia “sugerimos” em vez de “exigimos”. ------

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

Não havendo questões a colocar, por parte dos eleitos, a Sra. Presidente da Assembleia 

de Freguesia coloca a Moção – “Pela Manutenção das papeleiras da freguesia”, a votação. 

Aprovada por unanimidade, com dezoito votos favoráveis. --------------------------------

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

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

MOÇÃO – PILARETES & ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA---------------------- 

O eleito Amadeu Pinto, da CM, procede à leitura do documento (ANEXO 28). -----------

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

O eleito Marco Santos, da CDU, no uso da palavra, refere que o assunto apresentado, na 

generalidade tem sentido, no entanto defende que, o mesmo deveria ser analisado e 

proposto pela Comissão de Trânsito, Segurança Rodoviária e Mobilidade a par com 

outras artérias da freguesia onde se verificam situações semelhantes para evitar a 

apresentação de sucessivas moções com propostas de intervenção em ruas específicas. --

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No uso da palavra a eleita Catarina Lourenço, do BE, refere não ser contra o conteúdo na 

moção. De seguida, sobre a artéria mencionada declara que, por conhecer a situação 

retratada encontra razões para defender que existe aproveitamento político por parte da 

Coligação Mais. Justifica a sua afirmação ao referir que tem conhecimento de uma queixa, 

apresentada por uma freguesa por sugestão sua, à Assembleia de Freguesia. Acrescenta 

de seguida, ter conhecimento também, que a freguesa a quem recomendou fazer a queixa, 

que esperava ter sido encaminhada para a Comissão de Trânsito, Segurança Rodoviária e 

Mobilidade, foi contactada pela Presidente da Assembleia de Freguesia (eleita da CM) e 

pela funcionária que dá apoio à Presidente da Assembleia de Freguesia. Conclui a sua 

intervenção, ao questionar o motivo deste assunto ter sido tratado de forma diferente ao 

não ter sido encaminhado para a Comissão de Trânsito (representada por eleitos de todas 

as forças políticas) e ter sido tratado apenas pela bancada da Coligação Mais. -------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e em resposta à eleita Catarina 

Lourenço, sobre a questão da queixa ter sido tratada de forma diferente, esclarece que a 

queixa recebida pela Assembleia de Freguesia, como todas as queixas e reclamações, foi 

remetida para a Junta de Freguesia por ser competência desta a execução da intervenção. 

Sucede dando a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. -----------------------------

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

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, refere que não cabe a si intervir 

no âmbito das moções apresentadas na Assembleia. De seguida, esclarece que as queixas 

e reclamações são geridas pelo Executivo e acrescenta que não cabe à Assembleia 

apresentar moções para intervenções tão específicas porque irá aumentar a complexidade 

da gestão das intervenções. Sucede ao informar que na sequência do contato da munícipe 

mencionada e de outros munícipes, a situação já foi analisada e a primeira intervenção foi 

a colocação de uma linha amarela. Conclui a sua intervenção, e sobre a colocação de 

pilaretes, alerta que estes são também, uma barreira arquitetónica apenas utilizada quando 

outras medidas não resultam e informa que, já foi feita uma folha de obra para a provável 

colocação dos mesmos porque o estacionamento manteve-se abusivo com as medidas 

adotadas anteriormente. -----------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, a eleita Margarida Guedes, do AIPMF, defende que o procedimento 

correto, é que assuntos como o que está em apreço deveria são apresentados à Comissão 
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de Trânsito, Segurança Rodoviária e Mobilidade que após análise apresenta a sua 

proposta à Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------

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

O eleito Amadeu Pinto, da CM, no uso da palavra, relembra que na moção apresentada 

anteriormente pela sua bancada, referiu que as moções da CM resultam das denuncias e 

preocupações que os fregueses manifestam no dia-a-dia, esclarecendo de seguida que, 

esta moção resultou de uma denúncia feita à força política a que pertence. Sucede e 

declara que, enquanto eleito da Assembleia de Freguesia, defende que as denuncias 

apresentadas aos partidos políticos podem resultar em moções das bancadas 

acrescentando que não concorda que o procedimento obrigue o partido político a 

apresentar as situações às Comissões. Conclui a sua intervenção ao referir que, a 

Coligação Mais apresentou a moção com o objetivo de tentar ajudar a resolver o problema 

não de uma rua específica, mas de vários fregueses que lá residem, mas que na sequência 

dos esclarecimentos dados pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a CM retira a moção 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 01h00m. -------------------------------------------------------------------

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

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 



   

42 
 

ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ---------------------------------------------------

SARA DIAS------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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


