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ATA Nº 7 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA 
 

Aos VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE, pelas 

vinte e uma horas e quinze minutos, nas Antigas Instalações da Junta de Freguesia da 

Póvoa de Santa Iria, União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, reuniu 

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

Sra. Ana Paula Lourenço Bayer, estando presentes os seguintes eleitos: -------------------- 

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

Membros do Executivo: ---------------------------------------------------------------------------- 

. Jorge Nuno Vieira Silva Ribeiro -----------------------------------------------------------------

. Ana Cristina Martins Pereira --------------------------------------------------------------------- 

. Luísa Maria L. Liañez da Fonseca Santos ------------------------------------------------------

. João Luís de Almeida Lopes ----------------------------------------------------------------------

. Vítor Manuel Braga Domingos ------------------------------------------------------------------- 

Membros da Assembleia: --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. João Filipe Fonseca Gomes ----------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

. Paulo Jorge Afonso Ramos ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

Interveio a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, lamenta que os procedimentos 

regulamentares não estejam a ser cumpridos por parte de alguns eleitos que informam a 

Mesa da Assembleia sobre a sua ausência na Reunião, mas não solicitam a sua 

substituição originando um lugar vago no Órgão. De seguida informa as faltas, as 

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

Da bancada do AIPMF, informa que o eleito Marco Alexandre Palmeiro Canudo 

apresentou um pedido de suspensão de mandato, por seis meses, mas por não ter 

solicitado a sua substituição, conforme previsto não será substituído na presente 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, e ausência do eleito José Afonso Rita, substituído por Marco Aurélio Rodrigues 

dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da bancada do BE, informa a ausência da eleita Catarina Miranda Lourenço, substituída 

por João Filipe Fonseca Gomes. -------------------------------------------------------------------

Da bancada do PS, informa a ausência do eleito Ricardo Emanuel Bragança Silveira, 

substituído por Maria Emília de Jesus Mendes. ------------------------------------------------- 

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, e a ausência do eleito Paulo Alexandre da Luz Dias Barroca, substituído 
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por Amadeu de Jesus Pinto. ------------------------------------------------------------------------ 

Do PS, relativamente aos membros do Executivo, informa a ausência da Secretária 

Clotilde J. Pinto da Silva Benavente e Mota, do Vogal Manuel de Almeida Vilar que fez 

chegar à Mesa da Assembleia um pedido de renúncia de mandato e, a ausência da Vogal 

Luísa Maria L. Liañez da Fonseca Santos que apesar de ter chegado com trinta minutos 

de atraso, esteve presente na reunião. No que diz respeito à bancada informa a ausência 

do eleito Ricardo Emanuel Bragança Silveira, substituído por Maria Emília de Jesus 

Mendes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

seguida, sobre a eleição do novo Vogal do Executivo resultante do pedido de renúncia do 

Vogal Manuel de Almeida Vilar, propõe à Assembleia que esta eleição seja feita de 

imediato de forma a dar início à Ordem de Trabalhos com todo o Órgão composto. ------

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

Assunto: ELEIÇÃO DO NOVO VOGAL DO EXECUTIVO -------------------------------- 

É dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que agradece a alteração na 

Ordem de Trabalhos com a antecipação da presente eleição para o início da Sessão. De 

seguida justifica a ausência por motivos pessoais e profissionais da Secretária Clotilde J. 

Pinto da Silva Benavente e Mota, e sobre a Vogal Luísa Maria L. Liañez da Fonseca 

Santos refere que chegou atrasada mas compareceu. Relativamente à eleição do novo 

Vogal do Executivo, indica o eleito Tiago André Ferreira Gonçalves, conforme previsto 

na Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, convida cada um dos eleitos presentes na 

Assembleia a descarregar o seu voto na urna, verificada por todos anteriormente. --------

De seguida, os membros da Mesa da Assembleia procedem à contagem dos mesmos. ---

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

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

Votos contra: 4 ---------------------------------------------------------------------------------------

Votos em branco: 1 ----------------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para solicitar ao eleito Tiago 

André Ferreira Gonçalves que ocupe a vaga de Vogal do Executivo, sendo substituído na 

bancada do PS pelo eleito André Filipe Marques Vaz. -----------------------------------------

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



   

4 
 

Seguidamente, no âmbito da verificação que está a ocorrer dos dados dos eleitos no 

decorrer do processo, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, solicita a todas as 

bancadas o envio, à Mesa da Assembleia, dos dados (nome completo, morada, número 

do cartão do cidadão, número de telefone, e-mail e o NIB) dos membros de cada lista, 

quer eleitos, quer substitutos, para facilitar o contacto com os mesmos conforme previsto 

legalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Após verificação da documentação, é dada a palavra a Mónica Sofia Filipe da Fonseca, 

do AIPMF, que na sequência da renúncia do eleito Abel Vieira Cardoso, toma posse como 

eleita da bancada do AIPMF. A eleita Mónica Sofia Filipe da Fonseca procede a leitura 

de documento. (ANEXO 1). ------------------------------------------------------------------------

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

De seguida, e após verificação da documentação, é dada a palavra a Maria Emília de Jesus 

Mendes do PS, que na sequência da eleição do eleito Tiago André Ferreira Gonçalves 

para Vogal do Executivo, toma posse como eleita da bancada do PS. A eleita Maria Emília 

Mendes procede a leitura de documento. (ANEXO 1). -----------------------------------------

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

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

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

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

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

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

PROPOSTA “RECONHECIMENTO DE ENTIDADES E PERSONALIDADES DA 

FREGUESIA -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

FREGUESES COM CONDIÇÕES DE VIDA MANIFESTAMENTE PRECÁRIAS -----

O eleito Amadeu Pinto, questiona o que é que a Junta de Freguesia pode fazer por estes 

indivíduos, tendo em conta a sua liberdade pessoal. --------------------------------------------

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

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

O eleito Amadeu Pinto, reitera a sua preocupação com as obras no local, já manifestada 

em Sessões anteriores, acrescentando que a presente intervenção serve também, para que 

o assunto não seja esquecido. ----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVENIDA ANTERO DE QUENTAL NA PÓVOA DE SANTA IRIA ---------------------

O eleito Amadeu Pinto, refere ter conhecimento de um projeto de intervenção para o local, 

e questiona quando é que a mesma terá o seu início e o seu termo. --------------------------

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

ESTACIONAMENTO NO BAIRRO AZUL NA PÓVOA DE SANTA IRIA -------------

O eleito Amadeu Pinto, refere abusos no estacionamento que constrangem a passagem de 

veículos pesados, como os transportes públicos, e obrigam os veículos ligeiros a transitar 

na faixa de sentido contrário. -----------------------------------------------------------------------

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

SILO AUTOMÓVEL -------------------------------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto apresenta como sugestão, a autorização de silos automóveis como 

uma das soluções para colmatar o crescente problema relacionado com o estacionamento 

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

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

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

O eleito Amadeu Pinto refere que a sua bancada irá colocar questões, para este assunto, 

no Ponto da Ordem do Dia: Informação Escrita do Presidente. -------------------------------

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

FESTAS ANUAIS DO FORTE DA CASA -----------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, solicita a apresentação do Protocolo das Festas do Forte de 2019 

e o Relatório de Atividades, quando terminado. Sucede, e questiona quantas entidades 

manifestaram interesse em organizar o evento. --------------------------------------------------

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

RUA DO ATL, NA BOLONHA ------------------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, solicita o ponto de situação da intervenção a realizar no local 

referido, uma vez que já foi aprovado, no mandato anterior, que esta artéria ficaria com 

sentido único. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

OBRAS NO LARGO DO FORTE ----------------------------------------------------------------

O eleito Paulo Afonso, ao mencionar que o parque de estacionamento no local, já está 

terminado, questiona se estão previstas mais obras de requalificação do Largo do Forte. -

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

OBRAS NA ESTRADA NACIONAL 10 --------------------------------------------------------
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O eleito Paulo Afonso, solicita a calendarização da intervenção que se realiza na Estrada 

Nacional 10, solicitando de seguida, a data prevista para o seu término. Sucede e, sobre 

as questões relacionadas com visibilidade e sinalização no decorrer das obras, colocadas 

pela CM em Sessão anterior, solicita informações ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

porque este se comprometeu a apresentá-las à Câmara Municipal e encaminhar a resposta 

do Órgão aos eleitos. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

O eleito João Gomes, refere que assim como a bancada da CM, irá colocar as questões 

sobre este assunto no Ponto da Ordem do Dia que se refere a Informação Escrita do 

Presidente, acrescentando que a questão estará relacionada com o resultado das reuniões 

tidas com as associações, bancadas políticas representadas na Assembleia e entidades 

como a PSP. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O eleito João Gomes sobre estas obras refere entender que se verificou uma reformulação 

no projeto inicial com a colocação dos pinos que separam a faixa rodoviária das ciclovias, 

questionando, de seguida, o impacto que esta reformulação teve na data da sua conclusão 

que segundo tem conhecimento, está prevista para o final do ano de dois mil e vinte. ----

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

ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA -------------------------------------------------------

O eleito João Gomes, refere uma reunião pública, promovida pela Câmara Municipal no 

dia vinte e sete de maio de dois mil e dezanove, e questiona se existem novas informações 

e qual foi a resposta da Câmara, para colmatar o problema do estacionamento na 

freguesia, após a reunião. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

O eleito João Gomes, questiona se o Executivo tem conhecimento se o atraso que se 

verifica nas obras no local, compromete a navegabilidade entre o Mouchão e a margem 
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do rio da Póvoa de Santa Iria utilizada pelos pescadores. --------------------------------------

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

MOÇÕES APRESENTADAS PELO BE APROVADAS PELA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA -----------------------------------------------------------------------------------------

O eleito João Gomes questiona o ponto de situação de duas moções, uma das quais 

apresentadas há um ano e meio. Em primeiro lugar questiona o ponto de situação da 

moção relacionada com as caminhadas noturnas pela freguesia. Sucede ao questionar o 

ponto de situação da construção do Parque Canino que tem sido sucessivamente 

questionado nas Sessões de Assembleia sem que se verifique qualquer avanço na 

construção do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

O eleito Marco Santos, refere ter recebido várias queixas dos feirantes das bancas de peixe 

relacionadas com os constantes entupimentos nas sarjetas internas do local. De seguida 

acrescenta que os feirantes se queixam do mau cheiro resultante dos entupimentos e da 

consequente perda de clientes por causa do mesmo. Sucede, e questiona se está prevista 

alguma intervenção que resolva esta situação de forma permanente e quando será dado 

início à mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

RECOLHA DE MONOS NA FREGUESIA -----------------------------------------------------

O eleito Marco Santos, entende que a capacidade de resposta para este serviço tem sido 

insuficiente, e questiona se existem novidades sobre este assunto do que diz respeito à 

delegação de competências uma vez que segundo informação dada pelo Sr. Presidente de 

Freguesia dada na Sessão de setembro de dois mil e dezoito referia que a Câmara 

Municipal iria colocar contentores para depósito dos monos. ---------------------------------

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

CONTENTORES E ILHAS ECOLÓGICAS ----------------------------------------------------

O eleito Marco Santos, refere que tem recebido denúncias que relatam a limpeza de um 

equipamento e a marcação de todos os equipamentos contíguos como limpos, 
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acrescentando, de seguida que, tem conhecimento que esta não é competência da Junta 

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

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

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

O eleito Marco Santos, refere como consequência das obras nos últimos meses um 

constrangimento no tráfego nas Bragadas e na via que liga a rotunda dos bombeiros aos 

Caniços. De seguida alerta para o facto de a lomba em frente ao Centro de Saúde da Póvoa 

ter sido elevada com a constante passagem dos camiões no sentido sul-norte. -------------

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

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

O eleito Marco Santos, assim como os eleitos das outras bancadas, irá colocar questões 

na Informação Escrita do Presidente. -------------------------------------------------------------

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

SAUDAÇÃO AO UNIÃO ATLÉTICO POVOENSE -----------------------------------------

O eleito Marco Santos, saúda os seus dirigentes, treinador e atletas por esta entidade ter 

ascendido à divisão de honra da Associação de Futebol de Lisboa. --------------------------

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

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

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

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

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

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

RECOMENDAÇÃO – PELO DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA -----------------

A eleita Mónica Fonseca procede à leitura do documento. (ANEXO 3). --------------------

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

SAUDAÇÃO – PELA QUALIDADE DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO E DESPORTIVO DA FREGUESIA ----------------------

A eleita Margarida Guedes procede à leitura do documento. (ANEXO 4). -----------------

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

FORTE TRINTA E CINCO ------------------------------------------------------------------------

A eleita Rosa Barral manifesta dúvidas sobre se o arruamento construído desde a entrada 

da via que dá acesso ao Casal do Pocinho até à Centralcer se sobrepôs à Fortificação uma 

vez que passou por cima da vedação. -------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REQUERIMENTOS APRESENTADOS PELO AIPMF --------------------------------------

A eleita Rosa Barral, refere continuar a aguardar resposta aos requerimentos apresentados 

pela bancada, acrescentando que um dos requerimentos data de onze de dezembro de dois 

mil e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

FESTAS ANUAIS DO FORTE DA CASA -----------------------------------------------------

A eleita Rosa Barral solicita informações sobre qual o motivo para a procissão não se ter 

realizado durante as Festas de dois mil e dezanove. --------------------------------------------

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

TRINTA ANOS DE VILA (FORTE DA CASA) -----------------------------------------------

A eleita Rosa Barral saúda os trinta anos da Vila do Forte da Casa que se completarão no 

final do mês de junho. -------------------------------------------------------------------------------

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

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 PÚBLICO ------------------

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

É dada a palavra ao cidadão Eduardo Vicente, sobre a fortificação das Linhas de Torres, 

refere ter duas questões a colocar. A primeira está relacionada com o Reduto 35, 

Património Nacional, e local alvo de intervenção por parte da Centralcer. O cidadão refere 

anteriores contactos com o Executivo sobre este assunto, e questiona se existe autorização 

da Câmara Municipal para a obra que foi executada ou algum protocolo entre a Centralcer 

e a Câmara Municipal. De seguida sobre o mesmo assunto questiona o motivo para não 

ter sido colocado qualquer aviso para a execução daquela obra. ------------------------------

Sucede, e sobre as Ilhas Ecológicas, refere verificar que são depositados vários materiais 

junto destas infraestruturas que não são recolhidos questionando o motivo para a recolha 

não ser feita porque a informação que teve da Câmara Municipal é que a recolha destes é 

competência da Junta de Freguesia desde o mês de maio do presente. Seguidamente, sobre 

o número de telefone disponibilizado nas Ilhas Ecológicas para solicitar informações 

sobre a recolha de monos, alerta que o número está desatualizado, remete para a Câmara 
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Municipal que remete o assunto para a Junta de Freguesia, solicitando que este número 

seja retificado.----------------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao cidadão Francisco Guerreiro, e sobre a circulação do trânsito na 

freguesia, alerta para o elevado aumento de tráfego no Bairro dos Quintais e nas Bragadas 

devido às obras na EN10. De seguida solicita ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que 

diligencie junto das entidades competentes para tentar minimizar os problemas 

ambientais, de saúde (entre outros) que se têm verificado no decorrer das obras. 

Seguidamente refere ter conhecimento que está previsto no PDM uma via de acesso à 

autoestrada pelo Bairro dos Monjões e ao acrescentar entender que este assunto não é 

prioritário para a Câmara Municipal, questiona o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

sobre quais as informações que tem para esta questão e para o amplamente discutido nó 

dos Caniços com acesso à autoestrada. -----------------------------------------------------------   

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

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

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

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

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

cidadão Eduardo Vicente, sobre o Forte 35, refere que a Junta de Freguesia teve 

conhecimento da necessidade da Centralcer em reforçar a sua infraestrutura com 

equipamentos de grande dimensão, mas que o transporte destes equipamentos para o 

local, obrigaria à remoção de sinais, postes de eletricidade entre outras alterações. Sucede, 

e informa que contactou a Câmara Municipal logo no início das obras, a informação que 

lhe foi dada é que a via não coloca em causa o que resta do Reduto 35, e que a construção 

da mesma foi a única solução encontrada para evitar os constrangimentos descritos 

anteriormente, acrescentando não ter conhecimento sobre a obrigatoriedade de ser 

colocado um aviso no local, ou se existe algum protocolo assinado entre Centralcer e 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e em resposta ao cidadão Eduardo Vicente, sobre as Ilhas Ecológicas e os monos 

que são depositados nas mesmas, refere que a recolha de monos está a ser feita pela Junta 

de Freguesia, que tem uma equipa alocada a este serviço diariamente e que já está a ser 

feita uma avaliação de valores para a aquisição de mais uma viatura com grua para agilizar 

a sua recolha. Seguidamente ao relatar abusos de empresas e munícipes no que concerne 

ao depósito de monos na via pública refere que por este motivo, esta é uma matéria que 
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se torna difícil de controlar, acrescentando que estão a ser criados, um canal de 

comunicação próprio entre fregueses e junta de freguesia para este assunto e, espaços 

próprios para o depósito de monos para que os munícipes não sejam obrigados a colocá-

los nas Ilhas Ecológicas. Relativamente ao número de telefone disponibilizado nas Ilhas 

Ecológicas esclarece que este contacto não se destina a comunicações sobre os monos, 

mas a comunicações relacionadas com os contentores de lixo e com os ecopontos, 

competência da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------

De seguida, em resposta ao cidadão Francisco Guerreiro, reconhece que no Bairro dos 

Quintais e nas Bragadas verifica-se um acréscimo de trânsito devido às obras na Estrada 

Nacional 10, mas que esta pressão já existe há vários anos porque são vias utilizadas para 

o acesso à autoestrada, tem conhecimento que foi feito um esforço por parte da Câmara 

Municipal para este assunto, mas que infelizmente não tem conhecimento de 

intervenções, num futuro próximo, para a construção de vias de acesso alternativas à 

autoestrada. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOG PARK / PARQUE CANINO ---------------------------------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, disponibiliza-se para pensar em conjunto com o Executivo para 

que esta infraestrutura se torne realidade. --------------------------------------------------------

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

TRANSPORTES PÚBLICOS AOS FINS DE SEMANA E DIAS DE FERIADO --------

O eleito Amadeu Pinto, reconhece que com a implementação dos novos passes 

intermodais, a mobilidade dos fregueses aumentou substancialmente, mas alerta para as 

populações mais carenciadas, nomeadamente os idosos que residem em bairros da 

periferia da freguesia, dando como exemplo o Bairro dos Quintais que no período referido 

não têm oferta suficiente. De seguida, questiona se existe a possibilidade de trabalhar com 

outro operador para aumentar a oferta de transportes públicos. -------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECOLHA DE LIXO DURANTE A MADRUGADA ----------------------------------------

O eleito Amadeu Pinto, questiona a possibilidade de as recolhas serem feitas noutros 

horários uma vez que de madrugada, os munícipes que residam perto de locais de recolha 

são acordados com o ruído que este serviço emite, ou se existem materiais de recolha que 

provoquem menos ruído. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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, em resposta ao 

eleito Amadeu Pinto, refere entender que os comentários do eleito sobre os indigentes e 

sobre o Mouchão da Póvoa não colocaram nenhuma questão concreta que possa 

responder. De seguida, sobre as questões relacionadas com o Bairro Azul e com a Rua 

Antero de Quental, esclarece que são matérias que estão a ser analisadas em conjunto 

com a Câmara Municipal, acrescentando que no acesso ao Bairro PER, a solução pode 

passar pela construção de uma rotunda e que já está prevista a construção de uma lágrima 

na Av. Antero de Quental, não prevê que estas intervenções serão feitas ainda no presente 

ano, mas garante que estarão concluídas até ao final de dois mil e vinte. --------------------

De seguida, sobre o estacionamento, reconhece que esta questão está na ordem do dia, 

que esteve presente na reunião mencionada pelo eleito João Gomes, com o Sr. Presidente 

e o Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal em conjunto com aproximadamente vinte 

munícipes. Sucede, esclarecendo que nesta reunião foram apresentados, pela Câmara 

Municipal, projetos para a construção de aproximadamente trezentos lugares de 

estacionamento, acrescentando que a Junta de Freguesia durante os meses anteriores a 

esta reunião apresentou à Câmara várias sugestões para a criação de pequenas bolsas de 

estacionamento e que no decorrer da presente semana esteve com uma equipa da Câmara 

no espaço nas traseiras da Praça José António Veríssimo onde se concluiu que é possível 

requalificar este local, e construir uma bolsa de estacionamento com aproximadamente 

cem lugares. Seguidamente, relativamente aos projetos apresentados pela Câmara 
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Municipal, na reunião supracitada, disponibiliza-se a enviar esta informação aos eleitos 

através da Presidente da Assembleia. ------------------------------------------------------------- 

De seguida, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, sobre a questão da intervenção a realizar 

na rua do ATL da Bolonha, esclarece que o que é da competência da Junta de Freguesia 

está concluído, e que aguarda a intervenção da Câmara Municipal, para colocar a 

sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sucede e em resposta ao eleito Paulo Afonso, no que diz respeito às obras de 

requalificação do Largo do Forte, esclarece que estas não estão concluídas, acrescentando 

que está a ser desenvolvido um plano de intervenção que poderá enviar aos eleitos quando 

estiver terminado. ------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, no que concerne às questões relacionadas com a EN10, colocadas por 

várias bancadas, esclarece que o prazo previsto para o término da obra é outubro ou 

novembro do corrente ano, acrescentando que, alguns dos constrangimentos 

consequentes da obra, poderão resultar em alterações pontuais ao plano inicial, mas que 

não serão alterações profundas, uma vez que a obra é financiada por fundos comunitários. 

De seguida, sobre o assunto em apreço e às questões colocadas pela CM esclarece que já 

tem a resposta da Câmara Municipal, comprometendo-se a remeter a mesma aos eleitos. 

Sucede, e sobre as Festas anuais da Póvoa de Santa Iria, refere um conjunto de reuniões 

tidas com os eleitos, com o movimento associativo com a PSP e com os bombeiros, 

acrescentando que da reunião com as associações resultaram três propostas para três 

locais diferentes, e que das reuniões tidas com a PSP e os bombeiros a principal 

preocupação foi as condições de segurança dos locais onde o evento se irá realizar. 

Seguidamente, refere que os locais observados foram o Tágides Parque, Avenida Dom 

Afonso Valente, Complexo Desportivo do União Atlético Povoense, e a zona ribeirinha 

com uma variante para o estacionamento contíguo à estação ferroviária, acrescentando 

que o único local que as entidades aconselharam por reunir melhores condições de 

segurança foi o Tágides Park, entretanto rejeitada dada a proximidade com a urbanização 

e com um lar residencial e o incómodo que o ruído do evento poderia resultar. Sucede 

informando que, por este motivo, solicitou autorização à Câmara Municipal para a 

utilização da Quinta Municipal para a realização do evento num modelo adaptado à 

dimensão do local, acrescentando que não é possível realizar na Quinta Municipal, ou 

noutro espaço na Póvoa, um evento com a dimensão dos eventos realizados nos anos 

anteriores que proporcione as condições de segurança necessárias, aconselhadas pelas 

entidades que colaboram neste âmbito. Seguidamente, refere que não tendo disponível 
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um local ideal para a realização do evento nos moldes dos anos anteriores, mas mantendo 

a tradição, foi encontrada esta solução provisória para a componente religiosa, para os 

espetáculos e o convívio com as tasquinhas e associações, mas que ainda não está definido 

o local para a tauromaquia, para as sardinhadas e para os divertimentos. De seguida, 

esclarece que das três associações com quem reuniu, só a Associação Momentos 

Diferentes demonstrou interesse em organizar o evento na Quinta Municipal, sem ter 

conhecimento qual será o local alternativo para as restantes atividades, acrescentando que 

a decisão do local alternativo só será tomada na semana que sucede à presente reunião. -

Sucede, e no que diz respeito ao Mouchão da Póvoa relembra que em sessão anterior 

informou que houve uma necessidade de reavaliar o projeto, e em resposta ao eleito João 

Gomes sobre a navegabilidade na margem, reconhece não ter conhecimentos suficientes 

para responder à questão, comprometendo-se aferir, junto das entidades responsáveis, 

sobre esta matéria para esclarecer os eleitos sobre a mesma. ----------------------------------

Seguidamente, sobre a questão dos parques caninos, colocada pela CM e pelo BE, refere 

interesse da Câmara Municipal na construção deste equipamento, acrescentando que esta 

matéria está inscrita em orçamento, está a ser analisada e prevê que a sua execução seja 

feita ainda no decorrer do orçamento que decorre. ----------------------------------------------

De seguida, em resposta ao eleito Marco Santos, sobre os entupimentos nas bancas de 

peixe do mercado da Póvoa, refere que esta matéria está a ser acompanhada, 

acrescentando que se encontram folhas abertas para proceder a alterações nas bancas do 

peixe tendo em conta também os locais por onde os clientes passam, acrescentando que 

a questão resulta não de um entupimento, mas de um desacerto na tubagem entre as 

bancas e o ralo de saída. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sucede, e relativamente à questão sobre os monos e a recolha de lixo, colocada pelo eleito 

Marco Santos, remete para a resposta dada ao senhor munícipe no Período Reservado à 

Intervenção do Público. ----------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, sobre a questão colocada pela eleita Rosa Barral, sobre o Forte Trinta e 

Cinco, remete para a resposta dada ao senhor munícipe no Período Reservado à 

Intervenção do Público. -----------------------------------------------------------------------------

De seguida, sobre a Recomendação apresentada pela bancada do AIPMF, refere ter pouco 

a comentar sobre a matéria por considerar que o que consta no documento não 

corresponde à realidade, que não se revê no relato apresentado, acrescentando lamentar 

que no documento não conste uma única sugestão, mas que irá seguir a recomendação ao 

ler o documento atentamente, assim como com todos os documentos apresentados -------
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Sucede, e sobre as respostas aos Requerimentos, referidas pela eleita Rosa Barral, 

esclarece que tem informação que os documentos apresentados tiveram todos resposta, 

sugerindo à bancada do AIPMF que especifique quais os requerimentos que não 

obtiveram nenhuma resposta comprometendo-se, de seguida a responder aos mesmos. --

Seguidamente, relativamente às Festas do Forte e à procissão, em resposta à eleita Rosa 

Barral, relata que a procissão não se realizou no decorrer do evento por opção do pároco 

da freguesia, acrescentando que a Junta de Freguesia participará nas Festas em honra ao 

Sagrado Coração de Jesus, no Forte da Casa no fim de semana que sucede à presente 

reunião.  -----------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, e no que concerne os transportes, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, 

assume não ter conhecimento sobre a possibilidade de ter outro operador na freguesia, 

acrescentando de seguida, que tem diligenciado junto dos operadores para que a 

população referida pelo eleito e, as suas necessidades sejam observadas mais atentamente. 

Sucede, e sobre a questão do ruído resultante da recolha do lixo, em resposta ao eleito 

Amadeu Pinto, refere que a recentemente a Câmara Municipal optou por recolher o vidro 

durante o dia, por se tratar de uma das recolhas mais ruidosas do serviço, e que as restantes 

recolhas são feitas de dia e de noite. De seguida, sobre a acumulação de lixo refere que 

para que a recolha de lixo se atrase, e se torne notório este atraso, basta a ausência de um 

funcionário, ou a avaria de uma viatura acrescentando que estes atrasos se repercutem no 

trabalho diário da junta de freguesia de limpeza das ruas, dificultando-o uma vez que o 

vento espalha o lixo. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

à recolha dos monos, questiona qual foi a data que este serviço passou da competência da 

freguesia e qual a data em que o primeiro serviço foi prestado pela freguesia. De seguida, 

solicita confirmação sobre se o local onde as Festas da Póvoa se irão realizar é a Quinta 

Municipal. Sucede, e sobre o Sr. Presidente da Junta de Freguesia ter referido não ter sido 

possível encontrar novos acessos para a A1, recorda que o PS votou contra uma proposta 

apresentada na Assembleia da República onde se propunha a abolição das portagens na 

A1 e a construção de um nó de acesso nos Caniços. --------------------------------------------

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

É dada a palavra à eleita Mónica Fonseca, do AIPMF, que sobre a Recomendação 

apresentada pela sua bancada, esclarece que ela própria é a autora do texto, acrescentando 

que por residir na Póvoa de Santa Iria, e os seus pais residirem no Forte a Casa, percorre 
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a União de Freguesias com frequência e depara-se com as realidades descritas. Justifica 

a sua afirmação com o recurso ao exemplo do seu pai, que residindo no Forte da Casa, 

não tem nenhum local nesta vila para levar a sua neta para brincar. De seguida, 

relativamente à ausência de sugestões no mesmo documento, esclarece que não poderá 

apresentar qualquer sugestão com recurso à sua formação porque levou vários anos a 

adquiri-la. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito João Gomes, do BE, que refere que a questão sobre a Moção 

dos passeios noturnos não foi respondida pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. De 

seguida, sobre a Recomendação apresentada pelo AIPMF, salientando não querer 

imiscuir-se no trabalho de cada bancada, apela aos eleitos da Assembleia de Freguesia 

que adotem posturas construtivas, quer na Assembleia, quer em reuniões em que lhes são 

solicitados contributos e sugestões. ---------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, da CM, e sobre as questões colocadas pela sua 

bancada, sobre as Festas do Forte da Casa do presente ano, refere não ter obtido resposta 

do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sobre o protocolo, relatório de atividades e sobre 

quantas entidades manifestaram interesse em organizar o evento. ----------------------------

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

É dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que sobre a questão colocada pelo Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia relativamente aos requerimentos apresentados pela sua 

bancada que ainda aguardam resposta, esclarece na Sessão anterior, realizada em abril, o 

AIPMF apresentou uma Recomendação onde era solicitada resposta aos requerimentos 

apresentados. De seguida, a pedido do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, especifica 

que continuam a aguardar resposta, uma questão do Requerimento apresentado em 

dezembro de dois mil e dezassete, e o Requerimento relacionado com a quantidade de 

processos judiciais em que a Junta de Freguesia está envolvida. -----------------------------

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

É dada a palavra ao eleito António Inácio, que em resposta ao eleito João Gomes, do BE, 

sobre a questão da ausência de propostas apresentadas pelo AIPMF, salienta a razão da 

sua bancada não apresentar propostas está relacionada com o apoio que dá a propostas 

apresentadas por outras bancadas, incluindo propostas do BE. -------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, sobre a recolha de monos, em 

resposta ao eleito Marco Santos, esclarece que a junta tem recolhido monos desde o início 

do mandato de forma mais formal ou informal, acrescentando que a transferência de 

competências relativa ao assunto em apreço, ocorreu entre abril e maio do presente ano 

disponibilizando-se a especificar a data ao eleito se este assim o entender. -----------------

De seguida, sobre o local onde se irão realizar as Festas da Póvoa, em resposta ao eleito 

Marco Santos, clarifica que o que disse anteriormente foi que a Junta de Freguesia 

solicitou autorização à Câmara Municipal para utilizar parte da Quinta Municipal, e que 

aguarda resposta à mesma. -------------------------------------------------------------------------

Sucede, e sobre a questão relacionada com os acessos à A1, em resposta ao eleito Marco 

Santos, relembra que o nó de acesso dos Caniços consta dos programas eleitorais dos 

últimos anos, acrescentando que o sentido de voto dos partidos na Assembleia da 

República não está diretamente relacionado com o sentido de voto dos partidos nas 

autarquias ao nível local. Seguidamente refere uma votação na Assembleia Municipal 

onde o PS votou favoravelmente à abolição das portagens e à construção do nó dos 

Caniços, e com recurso a exemplo descreve uma situação em que um autarca da CDU 

tem uma postura contrária ao secretário-geral do partido. -------------------------------------

De seguida, em resposta à eleita Mónica Fonseca, aponta a Quinta Municipal como um 

local aprazível para passear com as crianças. ----------------------------------------------------

Sucede, e em resposta à questão da Moção dos passeios noturnos, em resposta ao eleito 

João Gomes, esclarece que o assunto está a ser analisado, não tendo ainda data prevista 

para a sua concretização. ---------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta ao eleito Amadeu Pinto, sobre as Festas do Forte da Casa, 

esclarece que só a entidade que organizou o evento manifestou interesse na organização 

do mesmo. De seguida, acrescenta acreditar que o Protocolo do evento foi enviado à Mesa 

da Assembleia, disponibilizando-se a remeter o documento novamente e, compromete-se 

a enviar o Relatório de Atividades, logo que possível. -----------------------------------------

Seguidamente, relativamente à questão dos requerimentos, em resposta à eleita Rosa 

Barral, compromete-se em verificar qual a questão que não foi respondida, acrescentando 

de seguida, que relativamente ao Requerimento relacionado com os processos judiciais, 

irá averiguar sobre o conflito de interesses em dar uma resposta e a compatibilidade da 

eleita ter essa informação, uma vez que está envolvida num dos processos. ----------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e questiona a bancada do AIPMF, 
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se pretende que a sua Recomendação seja colocada a votação. -------------------------------

A bancada do AIPMF, manifesta-se contra o documento ser colocado a votação.----------

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

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

No uso da palavra, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, questiona os eleitos, se 

estão reunidas as condições para que a proposta da CM “Reconhecimento de entidades e 

personalidades da freguesia” seja colocado a votação. -----------------------------------------

Os eleitos não se manifestam contra o documento ser colocado a votação. -----------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia para colocar proposta da CM 

“Reconhecimento de entidades e personalidades da freguesia” (ANEXO 2), a votação. 

Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------

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

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 Seis da Sessão Extraordinária realizada a dezassete de abril de dois 

mil e dezanove, refere que a Mesa da Assembleia remeteu a todos os eleitos o documento 

no dia catorze de junho de dois mil e dezanove. De seguida, informa que foram 

apresentadas propostas de alteração pelas bancadas do PS, CM, CDU e BE. --------------- 

De seguida, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, questiona os eleitos, se estão 

reunidas as condições para que o documento seja colocado a votação. ----------------------

Não se verificam pedidos de intervenção para o assunto em apreço. -------------------------

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

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

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

Extraordinária realizada a dezassete de abril de dois mil e dezanove, com todas as 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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, esclarece que embora tenha estado presente enquanto eleito na 

reunião, o eleito Tiago André Gonçalves, porque atualmente integra o Executivo não 

participou na votação. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, informa que no início da Sessão recebeu, 

do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, documentação adicional relativa a este assunto 

(ANEXO 6) e procede à sua distribuição pelas bancadas. De seguida, 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, disponibiliza-se a responder às 

questões colocadas pelos eleitos. De seguida, agradece à Sra. Presidente da Assembleia 

de Freguesia a oportunidade de apresentar documentação (ANEXO 6) do decorrer da 

Sessão e esclarece que na mesma, constam informações financeiras e relativas a 

intervenções na freguesia, nomeadamente as relacionadas com a recolha de monos. 

Sucede, referindo que nas próximas Sessões empenhar-se-á para que toda a 

documentação seja entregue aos eleitos nos prazos previstos de forma a permitir uma 

consulta mais atenta e demorada. ------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, da CM, que refere que as questões, relacionadas 

com as Festas já foram respondidas anteriormente. De seguida, sobre o Mapa de 

Intervenções, questiona o motivo para este documento não ter sido entregue em conjunto 

com a documentação relativa à Informação Escrita do Presidente. ---------------------------

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

É dada a palavra ao eleito André Vaz, do PS, que sobre o assunto em apreço, salienta que 

está estabelecida uma grande dinâmica na freguesia consequente do trabalho das 

associações e instituições da freguesia. De seguida, refere verificar o esforço da autarquia 
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em apoiar o movimento associativo para que este exerça as suas atividades, e um 

crescente dinamismo económico onde se verificou um aumento considerado significativo 

nas ofertas de emprego. Conclui a sua intervenção manifestando orgulho pelas opções 

tomadas pelo Executivo. ----------------------------------------------------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito João Gomes, do BE, sobre a Cerimónia de assinatura do 

Protocolo SAASI (Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado), 

questiona se estão previstos mais serviços e apoios sociais. -----------------------------------

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

É dada a palavra à eleita Rosa Barral, do AIPMF, que relativamente à informação dada 

sobre o apoio jurídico e o SAASI, refere que os apoios dados não são especificados, ao 

contrário de documentos entregues em Sessões anteriores. ------------------------------------

Sucede ao referir que a informação relativa ao SAASI reflete cinco meses de atividade, 

de um de novembro a trinta e um de março, defendendo considerar que os atendimentos 

são insuficientes para este período, questionando de seguida se existe lista de espera para 

este serviço, e se o apoio dado a um funcionário da autarquia que vive em dificuldade 

está incluído nos números apresentados. Seguidamente sobre o Gabinete de Inserção 

Profissional, conclui que em mil e cinquenta desempregados, só trinta e quatro fregueses 

foram integrados por via das ofertas de emprego. -----------------------------------------------

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

De seguida, sobre o horário das reuniões da Junta de Freguesia: dezassete horas para as 

públicas e vinte e uma horas para as privadas, defende que os horários deveriam ser 

trocados porque a população tem maior dificuldade em assistir às reuniões públicas em 

horário laboral. Sucede e salienta ausência de informação sobre os comunicados à 

população, e às eleições de maio. ------------------------------------------------------------------

Conclui a sua intervenção ao referir que a documentação adicional foi entregue 

tardiamente e não permitiu à bancada uma análise suficientemente cuidada para colocar 

questões sobre a mesma. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Amadeu Pinto relativamente à entrega do mapa de intervenções no decorrer da Sessão, 

refere que foi um lapso da sua parte, e que fará o possível para que não se repita no futuro. 

De seguida, em resposta ao eleito João Gomes, à questão que diz respeito à Cerimónia de 
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assinatura do Protocolo SAASI, esclarece que foi uma renovação de contrato sem 

qualquer alteração, e que o principal objetivo desta renovação foram questões formais 

relacionadas com as assinaturas dos atuais presidentes das entidades envolvidas. Sucede 

acrescentando que ficou acordado que a renovação deste contrato será feita a cada dois 

anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, em resposta à eleita Rosa Barral, sobre a sua análise aos relatórios do 

SAASI disponibilizados aos eleitos, esclarece que os documentos são elaborados ao 

trimestre, e que não tendo o segundo trimestre terminado, os relatórios refletem a 

atividade até março. ---------------------------------------------------------------------------------

De seguida, no que concerne ao apoio jurídico, em resposta à eleita Rosa Barral, esclarece 

que se realizam seis sessões por semana, comprometendo-se a enviar informação sobre 

este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e em resposta à eleita Rosa Barral, sobre as listas de espera para atendimento no 

SAASI, esclarece que não existem listas de espera, embora este serviço tenha sempre 

pessoas para atender, acrescentando que os atendimentos são feitos todas as semanas. ---

De seguida, em resposta à eleita Rosa Barral, no que diz respeito à questão do funcionário 

da autarquia, manifestando dificuldade em abordar este assunto numa reunião pública 

como a Sessão, esclarece que a situação está sinalizada e a ser devidamente acompanhada, 

e informa que a rede social tem um relatório sobre este assunto que relata que o indivíduo 

recusou os apoios disponibilizados porque prefere aguardar pela resolução prometida por 

dois eleitos da Assembleia de Freguesia que o abordaram e se comprometeram a resolver 

a sua situação. Conclui, e sobre este assunto refere que não é possível que este serviço se 

sobreponha à liberdade individual desta, e de qualquer pessoa que opte por rejeitar os 

apoios institucionais. --------------------------------------------------------------------------------

Sucede, e relativamente à ausência de informação sobre o ato eleitoral, em resposta à 

eleita Rosa Barral, esclarece que ainda não tem informação oficial para disponibilizar e 

sugere a consulta do site da Comissão Nacional de Eleições. ---------------------------------

Seguidamente, sobre os horários das reuniões da junta, em resposta à eleita Rosa Barral, 

esclarece que as reuniões estão marcadas até ao final do ano, acrescentando que as 

reuniões públicas têm o seu início às dezassete, mas o período para a intervenção do 

público inicia às dezoito horas. Sucede mostrando-se disponível para reavaliar os horários 

no início do ano acrescentando que até lá, os fregueses podem contactar a Junta de 

Freguesia por vários meios disponibilizados sem constrangimentos horários e que, se 

optarem por contactar publicamente, as Sessões da Assembleia têm um período reservado 
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para o público. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS PARA 

AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA VILA DO FORTE DA CASA E DO DIA DA 

CIDADE DA PÓVOA DE SANTA IRIA (ANEXO 7, ANEXO 8, ANEXO 9) -----------

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

No uso da palavra, a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, sobre as comemorações 

do dia da vila do Forte da Casa, refere que estão presentes na Sessão, dois membros do 

“Grupo 257 - Escoteiros Póvoa de Santa Iria” disponíveis para responder a dúvidas. -----

De seguida, informa que chegaram à Mesa da Assembleia, propostas do BE, da CDU e 

da CM. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito Marco Santos, da CDU, que para a apresentação da proposta 

procede à leitura de documento (ANEXO 7). De seguida refere que a CDU não encontra 

nenhum inconveniente em conjugar a sua proposta com a CM na medida em que concorda 

com que as associações sejam homenageadas. --------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, que refere que conforme documento 

apresentado (ANEXO 8), a CM considera proveitoso e apropriado que todas as forças 

políticas contribuam com as suas propostas, estando por isso, disponível para conjugar a 

sua proposta com a CDU. ---------------------------------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito João Gomes que sobre a conjugação das propostas da CDU e 

da CM, refere concordar por considera-las conciliáveis. De seguida faz um breve resumo 

da proposta apresentada pelo BE (ANEXO 9). --------------------------------------------------

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

É dada a palavra ao eleito António Inácio, do AIPMF, que refere que após análise dos 

documentos, a sua bancada concorda com todas as propostas apresentadas e está 

disponível para trabalhar em conjunto com as todas as bancadas. De seguida propõe a 

constituição de um grupo de trabalho com um representante de cada partido e, um 

representante do Executivo, com o objetivo de descobrir em conjunto com o movimento 
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associativo a melhor forma de comemorar o dia da cidade da Póvoa de Santa Iria. --------

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

É dada a palavra ao eleito Joaquim Baltazar, do PS, que enaltece as propostas 

apresentadas, manifestando-se favorável a uma discussão conjunta entre todas as forças 

políticas representadas na Assembleia de Freguesia sobre as propostas apresentadas. De 

seguida propõe a constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de conjugar as três 

propostas apresentadas para que, em conjunto com a Junta de Freguesia, se celebre o dia 

da cidade da Póvoa de Santa Iria com a maior dignidade possível. ---------------------------

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, refere que estava preparado 

para colocar questões relativamente às propostas apresentadas, mas que adiará as mesmas 

para serem discutidas em sede de um grupo de trabalho, com representantes dos partidos 

e do Executivo e, de onde sairá um documento único com todas as propostas agregadas.-

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

A pedido do próprio, é dada a palavra ao eleito João Gomes do BE, que refere concordar 

com a constituição de um grupo de trabalho, mas que considera a presença de um 

representante do Executivo valiosa, porque contribui com a clarificação dos limites da 

Junta de Freguesia para avaliar a exequibilidade as iniciativas. -------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, que na sequência de todos os partidos 

concordarem com a constituição de um grupo de trabalho, solicita às bancadas que 

informe a Mesa da Assembleia o elemento que nomeiam para as representar no mesmo, 

comprometendo-se de seguida, a informar todas as bancadas sobre quem representa cada 

partido.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

eleito Joaquim Baltazar para representar a sua bancada no grupo de trabalho a constituir. 

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

A pedido do próprio é dada a palavra ao eleito Amadeu Pinto, da CM, que informa que a 

indicação do representante da sua bancada para o grupo de trabalho a constituir será feita 

à posteriori. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

a indicação do representante da sua bancada para o grupo de trabalho a constituir será 
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feita à posteriori. -------------------------------------------------------------------------------------

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

Intervém a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, e salientando a importância do 

estabelecimento de prazos, propõe um limite máximo de cinco dias para as bancadas 

nomearem os seus representantes. -----------------------------------------------------------------

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

Nenhum eleito se opõe à proposta de um limite máximo de cinco dias para as bancadas 

enviarem à Mesa da Assembleia o elemento nomeado para constituir o grupo de trabalho. 

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

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

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

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

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

Assunto da Ordem do Dia: PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO DAS MOÇÕES 

APRESENTADAS NA SESSÃO -----------------------------------------------------------------

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

A Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia informa só a CDU apresentou à Mesa da 

Assembleia uma moção para apreciação. De seguida, dá a palavra à eleita Manuela 

Viriato para apresentar a moção. ------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

No uso da palavra, a eleita Manuela Viriato, da CDU, apresenta a moção com recurso à 

leitura de documento (ANEXO 10). --------------------------------------------------------------

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

O eleito Vítor Gonçalves, no uso da palavra, refere concordar com a materialidade do 

documento apresentado. De seguida, sobre o ponto três da moção “Exigir a atribuição do 

Passe Família conforme foi prometido pelo Governo”, questiona o significado da 

premissa uma vez que está em curso a implementação da medida, e prazo limite para ser 

posta em prática é o mês de julho de dois mil de dezanove. -----------------------------------

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

No uso da palavra, o eleito Marco Santos, da CDU, em resposta ao eleito Vítor Gonçalves 
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sobre o significado da premissa do ponto três da moção apresentada, refere considerar a 

questão colocada oportuna. De seguida, esclarece que a premissa se justifica com atrasos 

na implementação das medidas anteriores no âmbito do Passe Intermodal. -----------------

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

Não havendo questões a colocar, por parte dos eleitos, a Sra. Presidente da Assembleia 

de Freguesia coloca a Moção – “Passe Intermodal na Área Metropolitana de Lisboa”, a 

votação. Aprovada por maioria, com os votos favoráveis do AIPMF, BE, CDU e CM, 

e votação contra do PS e CM. ----------------------------------------------------------------------

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

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

Votos a favor: 10 (4 AIPMF, 1 BE, 3 CDU, 2 CM) --------------------------------------------

Votos contra: 8  (7 PS, 1 CM,) ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

de voto refere a sua bancada apoia o Passe Intermodal, mas votou contra a moção, única 

e exclusivamente, por causa do ponto três do documento já mencionado. De seguida, 

refere considerar que a premissa “Exigir a atribuição do Passe Família conforme foi 

prometido pelo Governo” é uma “inverdade”, uma vez que a medida não foi prometida 

pelo Governo, está em curso a sua implementação. ---------------------------------------------

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

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

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

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

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 23h30m. -------------------------------------------------------------------

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

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------

ANA PAULA BAYER -----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1º SECRETÁRIO ------------------------------------------------------------------------------------

ANTÓNIO PALMA DIAS -------------------------------------------------------------------------

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

2º SECRETÁRIA ------------------------------------------------------------------------------------

ELSA RODRIGUES --------------------------------------------------------------------------------

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

A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, INDICADA PARA LAVRAR AS 

ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ---------------------------------------------------

SARA DIAS------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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


