Assembleia de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

ATA Nº 20
Aos dezanove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas 21H30 reuniu a
Assembleia de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, em sessão ordinária realizada
nas antigas Instalações da Junta de Freguesia em Póvoa de Santa Iria, sob a Presidência de Nuno
Miguel da Cruz dos Santos Capinha Caroça, a fim de dar cumprimento à seguinte Ordem de
Trabalhos:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único – Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia
PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PELAS 22H00
O Presidente da Assembleia de Freguesia cumprimentou todos os presentes e deu início à sessão,
perguntando às bancadas se tinham substituições a fazer.
Aberta a Sessão, os Partidos e Coligações informaram a mesa das seguintes substituições:
Na bancada do Partido Socialista a eleita Mónica Pascoal é substituído pela eleita Elsa Rodrigues,
o eleito Carlos Mota é substituído pela eleita Manuela Vicente, a eleita Vera Fonseca substituída
pela eleita Ana Dias e o eleito Manuel Vilar substituído pelo eleito Palma Dias.
Na bancada da Coligação Novo Rumo a eleita Graça Nunes é substituída pelo eleito Paulo
Barroca.
Na bancada da Coligação Democrática Unitária a eleita Rita Lameiro é substituída pela eleita
Isidora Camargo, a eleita Cristina Torres substituída pelo eleito Nelson Fontan e a eleita Susana
Soares substituída pela eleita Elsa Arruda.
Terminadas as substituições o Presidente da Assembleia deu início ao período antes da Ordem
do Dia, dando a palavra ao eleito Nelson Fontan, da Bancada da Coligação Democrática Unitária
que começou por solicitar o ponto de situação da dívida da extinta Junta de Freguesia do Forte da
Casa. Referiu que nos últimos meses não tem faltado obras – a CDU gosta de obras -, mas
considera que houve uma poupança no ano anterior, daí o número do ano corrente, quando já
poderiam ter sido feitas há mais tempo.
De seguida tomou a palavra o eleito José Gonçalves da bancada do Partido Socialista que leu
uma congratulação relativa à realização das Festas da Póvoa de Santa Iria 2017 (anexo 1).
Tomou a palavra o eleito Vítor Domingues, também da bancada do PS, que começou por
questionar o ponto de situação do inventário do imobiliário da Freguesia e apresentou um balanço
do mandato atual (anexo 2).
O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao eleito João Gomes da bancada do
Bloco de Esquerda que começou por se referir ao apoio ao Idosos da Freguesia. Existe uma
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grande diferença entre a proposta do BE e o serviço da Câmara Municipal. De seguida leu a
proposta (que enviará à Assembleia de Freguesia no dia seguinte), como base para a discussão
no próximo mandato.
Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia para responder às questões dos eleitos.
Começou por informar que a dívida da extinta Junta de Freguesia do Forte da Casa transitará para
o próximo executivo. O Tribunal de Contas deu razão ao executivo, visto as faturas não terem sido
lançadas nem pagas. Relativamente às várias obras a decorrer, informou que no final do ano
anterior não existia disponibilidade para a sua execução. Terminou informando sobre o inventário
do imobiliário da Freguesia que dos 11 imóveis do Forte da Casa apenas há 1 quiosque.
De seguida o Presidente da Mesa deu início ao período reservado ao público.
Interveio a Senhora Maria João Cavaco que começou por fazer um agradecimento à Junta de
Freguesia, relativamente às Festas da Freguesia, que acreditou no trabalho da Associação
Momentos Diferentes. De seguida referiu que as festas decorreram dentro da tradição e informou
que todas as despesas se encontram liquidadas tendo sido o saldo positivo, ou seja, as festas
pagaram-se a si mesmas.
Interveio o Senhor Rui Benavente que solicitou que a velocidade do trânsito seja acautelada na
Rua da República, na Póvoa de santa Iria, pois é nessa zona que residem os Munícipes com mais
idade e não existem limitadores de velocidade.
O Presidente da Junta de Freguesia responde começando por agradecer a organização das
Festas. Admitiu a possibilidade da construção de passadeiras elevadas para resolver o problema
da velocidade, na referida rua.
Terminadas as intervenções do Público foi dada a palavra ao eleito João Gomes da bancada do
Bloco de Esquerda que efetuou um balanço do mandato, questionando o ponto de situação das
propostas apresentadas pela sua bancada:
- Parque Canino – já existia um local previsto, qual o ponto de situação?
- Abrigo de Passageiros, junto ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria.
- Site e divulgação de documentos – o site está bem organizado mas continuam a faltar os
documentos.
- Túnel do Caminho do Marquês e da Estação – Para quando a sua requalificação?
- Mais dinamização na Freguesia para além das Destas anuais.
De seguida tomou a palavra a eleita Catarina Lourenço, também da bancada do Bloco de
Esquerda que começou por referir a afluência do público presente, que agradece. Continuou
questionando o ponto de situação da substituição do herbicida com glifossato. Referiu a falta de
Hi-Fi em espaços públicos. A ocupação de Jovens ainda tem uma oferta pequena. A situação do
nº de telefone destinado às reclamações – para quando? Questionou se a Junta de Freguesia foi
contatada, pelos Bombeiros, acerca da auto-escada e terminou referindo-se ao mapa de pessoas
– previstos 23 mas só foram admitidas 5 trabalhadores.
Tomou a palavra o eleito Paulo Barroca da Coligação Novo Rumo, que agradeceu a participação
do público presente às bancadas o respeito democrático existente durante o mandato e efetuou
um resumo começando pelo site da junta de Freguesia – foi uma grande luta de Assembleia e não
percebe o porquê de tanto tempo para estar ok, pois continuam as faltar as Atas bem como outras
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informações por exemplo os Protocolos. Continuam a não existir relatórios das Festas da
Freguesia. Deverá haver transparência nas contas da Autarquia. Os espaços verdes e a limpeza
foram matérias, que a sua bancada, debateu exaustivamente ao longo do mandato. As obras
deveriam ter sido feitas durante os 4 anos e não agora, tendo sido a maior parte efetuadas pela
Câmara Municipal e não pela Junta de Freguesia.
De seguida foi dada a palavra ao eleito Raúl Sanches, também da bancada da Coligação Novo
Rumo, que iniciou a sua intervenção dizendo que a sua participação como autarca chegou ao fim,
passados 35 anos, agradecendo a todos.
Foi dada a palavra à eleita Elsa Rodrigues da bancada do Partido Socialista que apresentou
saudações a várias Instituições existentes na Freguesia, pelos seus aniversários (anexo 3).
Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, para responder às questões colocadas,
anteriormente, pelos eleitos. Começou por dizer que vai fazer chegar um relatório com a
informação daquilo que a Junta de Freguesia Gastou com as Festas. As contas. O site vai ser
atualizado com a brevidade possível. A construção do Abrigo de Passageiros em frente ao Centro
de Saúde, está a ser analisada com a Rodoviária de Lisboa. Os túneis do caminho do Marquês e
da Estação, encontra.se a ser intervencionados pela Câmara Municipal. A dinamização cultural
existe, para além das Festas anuais. Foram construídas e pintadas várias passadeiras de peões.
Relativamente ao mapa de pessoal a previsão da entrada de 23 pessoas será efetuada de acordo
a disponibilidade económica. A Junta de Freguesia não foi contatada pelo Bombeiros
relativamente ao assunto da auto-escada. A limpeza e a conservação dos espaços verdes tem
sido um trabalho contínuo no mandato. As obras que estão a decorrer não foram programadas por
ser ano de eleições mas porque são necessárias. Terminou agradecendo ao eleito Raúl Sanches
pela sua postura, tendo sido um prazer o trabalho conjunto.
Tomou a palavra o eleito Paulo Barroca que referiu que durante um ano foram feitas/pintadas 90
passadeiras de peões e agora, só num mês, foram 60.
A eleita Catarina Lourenço afirmou que a construção do abrigo de Passageiros não resolve a falta
de médicos de família mas diminui um problema existente e questiona o porquê de só no final do
mandato o site ser atualizado.
O eleito Nelson Fontan refere que está a decorrer um conjunto de obras nunca antes visto na
Freguesia.
O Presidente da Junta de Freguesia informa que a falta de médicos de família está a ser resolvido
com as entidades respetivas e o site embora não esteja com todos os documentos encontra-se
em atualização. As obras a decorrer já se encontravam previstas.
Tomou a palavra o eleito Vítor Domingos que apresentou um relatório da Comissão de Trânsito,
relativo ao mandato.
A Ata Nº19 foi APROVADA POR MAIORIA
Votos a favor: 14
Abstenções: 5 (por não estarem presentes na sessão)
De seguida deu-se início à Ordem do Dia.
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Ponto Único - Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia
O eleito Paulo Barroca felicitou pelo conteúdo detalhado da informação escrita.
A eleita Elsa Arruda da bancada da Coligação Democrática Unitária questiona sobre a reunião
com empresas do Polígono da Atividades Económicas, no Forte da casa, sobre o abrigo de
passageiros e diz que aguarda a melhoria da informação escrita.
O eleito João Gomes congratulou-se pela melhoria do conteúdo da informação escrita e
questionou sobre a reunião com a PSP.
Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia que informou que a reunião com as empresas
foi no âmbito da construção de um abrigo de passageiros na zona e a reunião com a PSP foi
relativa à segurança na Freguesia.
O eleito Raúl Sanches disse que o referido abrigo de passageiros já estava aprovado pela
Rodoviária ao que o Presidente da Junta de Freguesia informou que se trata de questões técnicas.
O Presidente da Junta de Freguesia agradece a todos os eleitos, o trabalho desenvolvido ao longo
do mandato.
O Presidente da mesa faz um agradecimento, a todos os eleitos, pelo mandato.
De seguida passou-se à leitura da ata minuta, pelo Secretário Leonel Salvado, que foi aprovada
por unanimidade e nada mais havendo a deliberar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão às 23 horas e 30 minutos.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
NUNO CAROÇA

1º SECRETÁRIO

LEONEL SALVADO

2º SECRETÁRIA

ELISABETE ALVES
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A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA, INDICADA PARA LAVRAR AS ATAS DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA.

ROSÁRIA SILVA
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