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ATA N.º 10

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e
uma horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, reuniu a
Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia
bem como da situação financeira.
2 – Apreciação de moção a apresentar no Congresso da ANAFRE.
Registando-se a ausência justificada da Segunda Secretária, Ana Sêco – tendo o
membro Jorge Domingos ocupado o seu lugar - o Presidente da Assembleia, Carlos
Santos, abriu a sessão começando por saudar os presentes dando de imediato início
aos trabalhos.
Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado. Não se
registando qualquer inscrição, o Presidente da Assembleia leu uma carta remetida pelo
membro do Executivo e Tesoureiro, Aurélio Gonçalves, apresentando a sua renúncia
ao mandato por motivos pessoais. Questionado sobre este assunto, o Presidente da
Junta, António Marçal, enalteceu o trabalho desenvolvido por Aurélio Gonçalves e
informou que não tinha mais indicações sobre se a renúncia era só ao cargo de
Tesoureiro mas sim ao mandato. Informou ainda que iria apurar estes dados e logo
que possível entraria em contacto com o Presidente da Assembleia para agendar uma
reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia a fim de ser eleito um novo vogal
para o Executivo.
Seguidamente, o Presidente da Assembleia passou ao período antes da Ordem de
Trabalhos, tendo-se inscrito para este período Mário Fontes, Jorge Domingos e Liliana
Simões.
Mário Fontes, alertou para diversas questões na zona de Vale Nogueira e Vale
Maceira, nomeadamente a necessidade de concluir umas escadas que foram
realizadas assim como acertos na iluminação pública, com o reforço de
postes/luminárias.
Jorge Domingos, informou que na zona do Vale, nomeadamente Rua de Santo
António, por incumprimento e falta de civismo de alguns automobilistas, será
necessário implementar medidas de redução de velocidade antes que ocorre algum
acidente. Alertou ainda que na Rua que dá acesso ao Vale, junto à antiga linha de
caminho de ferro, as mimosas estão a crescer e a invadir a via, sendo necessário
proceder ao corte das mesmas.
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Liliana Simões, salientou que na Rua Vicente Ferrer, recentemente modernizada, o
estacionamento abusivo dos moradores ocupando os passeios, não permite a
circulação de peões. Alertou para a necessidade de medidas correctivas tendo em vista
proteger os utilizadores dos passeios.
Respondendo às situações anteriormente referidas, António Marçal, Presidente da
Junta, informou o seguinte:
Relativamente às questões levantadas pelo membro Mário Fonte, o Presidente
informou que a colocação dos postes e das luminárias tal não depende da Junta de
Freguesia. Foi feita a informação à entidade competente, estando a aguardar-se
resposta. No que respeita às escadas, a Junta de Freguesia tem estado em contacto
com a Câmara Municipal tendo em vista encontrar uma solução para concluir a obra
antes do período de Inverno.
No que respeita às questões levantadas pelo membro Jorge Domingos, António
Marçal informou que concorda com as considerações efectuadas e que, junto da
Câmara Municipal, iria procurar encontrar uma solução para implementar medidas de
redução de velocidade na zona referida. No que concerne às acácias, informou que iria
solicitar autorização à Metro Mondego para intervir no local. Aproveitando esta
intervenção, o Presidente da Junta aproveitou para informar que, após um período de
negociação com os proprietários de terrenos junto a esta via, irá, a breve prazo, ter
inicio a obra de alargamento parcial da mesma.
No que concerne à questão referida por Liliana Simões, o Presidente da Junta
informou que concorda com as mesmas e que, logo na reunião tida com a população
manifestou a sua posição, defendendo que a via, atendendo à sua tipologia e ao
previsível aumento do número de utilizadores, nomeadamente pela entrada em
funcionamento das novas instalações de saúde, deveria passar a ter um único sentido
de trânsito. No entanto, na reunião tida com a população que visava a escolha
democrática da melhor solução, a maioria optou por manter os dois sentidos de
trânsito. Entende o Presidente da Junta que ainda se está a tempo de optar por uma
solução de um único sentido, devendo a opção ser tomada em consonância com os
residentes.
Passando ao Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, informação escrita do senhor
Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia bem como da situação financeira.
O Presidente da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas
atividades promovidas, destacando as limpezas efetuadas na freguesia, bem como a
manutenção de estradas, caminhos e linhas de água e ainda a intervenção em curso no
edifício Sede da Junta de Freguesia. No que respeita à situação financeira, o mesmo
informou que a situação se pode considerar estável
Entrando no Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, apreciação de moção a
apresentar no Congresso da ANAFRE, António Marçal procedeu a uma breve
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explanação sobre a moção, nomeadamente sobre a necessidade de repensar a
reorganização administrativa do território. Entende o Presidente da Junta que o
Congresso da ANAFRE é o momento ideal para discutir esta questão, nomeadamente
após o ato eleitoral que elegerá o novo Governo, até porque não está claro em
nenhum programa eleitoral esta necessidade.
Carlos Antunes, defendeu que a discussão deverá ser mais lata e entrar no campo da
nova definição das delimitações das Freguesias e não ficar unicamente na questão da
eliminação de unidades administrativas.
Colocada à votação, este ponto foi aprovado com maioria com um voto contra.
E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a
Assembleia às vinte e duas horas e cinco minutos. Foi elaborada a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa.
O Presidente da Mesa
_________________________________
(Carlos Manuel de Jesus Santos)
O Primeiro Secretário
_________________________________
(João António Martins dos Santos)
O Segundo Secretário
_________________________________
(Jorge Domingos)

