
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

At a  d a  re u n i ão  n º 2  

 

 

 --------- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e dezassete pelas dezoito horas 

e trinta minutos reuniu, no edifício sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia, sob a presidência de Teresa Oliveira, na presença de todos os 

elementos do Executivo e Assembleia, com exceção de Paulo Brandão. Por pedido de 

renúncia do Sr. Paulo Brandão, do PSD, foi efetuada convocatória ao elemento que se segue 

na lista, a Sra. Teresa Leite para tomar parte do novo elenco da Assembleia de Freguesia, 

que não estando presente justificou a sua ausência. A reunião teve a seguinte ordem de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 1 – Período antes da ordem do dia; --------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 2 – Aprovação da ata da sessão anterior; -------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 3 – Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; ------------------------- 

 --------- Ponto 4 – Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2018 – Aprovação; --------- 

 --------- Ponto 5 – Compromissos plurianuais – Autorização; ------------------------------------------- 

 --------- Ponto 6 – Mapa do pessoal para o ano 2018 – Aprovação; ----------------------------------- 

 --------- Ponto 7 – Regime a meio tempo do Presidente da Junta – Aprovação; ------------------- 

 --------- Ponto 8 – Aprovação do regulamento de taxas e tabela de licenças; ---------------------- 

 --------- Ponto 9 – Período reservado ao público. ---------------------------------------------------------- 

--------- No período antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia informou que recebeu, 

via CTT, um postal com desejo de boas festas da Junta de Freguesia de Válega e que retribuiu 

as mesmas em nome da Junta de Freguesia de S. Martinho da Gândara. O Sr. Rogério Pinho 

congratulou o executivo pelas tarefas já concretizadas e colocou os seguintes assuntos à 

discussão: a possibilidade da construção de uma casa mortuária; a redução do excesso de 

velocidade na Rua da Vide; o abandono do Jardim da Fervença; a importância de dar a 

conhecer e divulgar o património histórico e cultural da freguesia, atraindo visitantes e a 

criação de uma comissão para a conceção de um trajeto pedonal, ao longo do Rio Negro até 

à Escola primária do Brejo. A Sra. Celina Costa referiu que está contente com a aprovação do 

abastecimento de água pública na freguesia. O Sr. Manuel Lopes questionou se o posto CTT 

da freguesia continuaria ativo ou se seria um dos que encerrava dado a nova situação dos 

CTT. O Presidente do Executivo, no uso da palavra, mencionou que relativamente à casa 

mortuária, já foi efetuado um primeiro contacto com o pároco da freguesia para cedência de 

terreno no Passal que permita a construção da mesma. Na Rua da Vide, dado ser uma via da 

responsabilidade da Camara Municipal, vai levar a preocupação apresentada e ver que 



alternativas e pareceres apresentam para a redução da velocidade. O jardim da Fervença está 

realmente ao abandono, vão ter em consideração e avançar com a plantação de relva. 

Acrescentou que a realização de um folheto poderia ser uma alternativa para a divulgação do 

património da freguesia, desde que devidamente estruturado. A criação de um trajeto pedonal 

é uma das pretensões, considerando uma excelente sugestão a criação de uma comissão 

para o efeito, acrescentou que inicialmente passaria por sensibilizar os proprietários 

circundantes para a preservação do Rio Negro. Quanto ao abastecimento de água pública, 

ficou também muito satisfeito, estando previsto abranger a maioria das ruas da freguesia, 

esperando que a obra se concretize, aguardando que as obras avancem realmente. Lamentou 

o facto de não abranger também o saneamento, mas considera um passo importante o 

abastecimento de água pública na freguesia. O posto de CTT, pelo que apurou, não será um 

posto a fechar e que os funcionários dispensados serão os da distribuição. A Sra. Ana 

Almeida, propôs a criação de uma newsletter permitindo assim a aproximação da população 

e divulgação da freguesia. A Presidente da Assembleia questionou se a constituição da 

comissão sugerida seria para concretizar e quando. A constituição da mesma foi aprovada 

por todos e será formada na próxima assembleia. --------------------------------------------------------- 

--------- No ponto dois, a Presidente da Assembleia começou por corrigir um erro, detetado na 

ata nº1, da tomada de posse da nova Assembleia. Assim, na última página, em vez de 

“Usando os mesmos procedimentos foram eleitos o Primeiro e Segundo Secretários, 

respetivamente Ana Catarina de Castro Almeida e Américo Rodrigues Neves, com sete votos 

a favor da lista A e três votos em branco”, deve ler-se “Usando os mesmos procedimentos 

foram eleitos o Primeiro e Segundo Secretários, respetivamente Ana Catarina de Castro 

Almeida  e Américo Rodrigues Neves, com sete votos a favor da lista A e dois votos em 

branco”. Após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade.------------------ 

--------- No ponto três da ordem de trabalhos, “Aprovação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia”, usaram da palavra o Sr. Rogério Pinho e a Sra. Celina Costa. O primeiro 

mencionou a sua não concordância com o artigo sétimo, referente à perda de mandato, 

referindo que a população acredita nas pessoas que elegeu e que os membros da assembleia 

devem marcar presença. Sendo assim, na alínea b, propõe a alteração de perda de mandato 

caso falte a duas sessões. Esta alteração foi aprovada por unanimidade. A Sra. Celina Costa 

propôs a criação de um período reservado ao público no início de cada Assembleia de 

Freguesia. O Presidente do Executivo acrescentou que o tempo de intervenção de cada 

pessoa deveria ter um limite. Sendo assim, foi criado um novo artigo, nomeadamente, 

vigésimo oitavo artigo, dedicado à intervenção do público intitulado de “Período reservado ao 

público”. Este artigo terá um único ponto, onde constará: “Em cada reunião haverá dois 

períodos reservados ao público, um antes do período da ordem do dia e outro no último ponto 



da ordem de trabalhos, ambos com a duração máxima de trinta minutos”. Os pontos seguintes 

do Regimento serão alterados para permitir a integração do vigésimo oitavo artigo. ------------- 

---------- Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos refente ao Orçamento da 

receita/despesa e PPI para o ano 2018, a Sra. Celina Costa usou da palavra, questionando o 

executivo quanto à comparticipação financeira com pessoal e alertou que o site da Junta de 

Freguesia se encontra desatualizado no que diz respeito às atas e ao regimento. O Presidente 

da Junta explicou que a Câmara Municipal comparticipa os dois funcionários da Junta com 

quinhentos euros e dois mil e quinhentos euros pelo contrato intradministrativo. Após votação, 

foi aprovado com maioria, com uma abstenção do PSD. ------------------------------------------------ 

---------- No ponto cinco, os compromissos plurianuais foram aprovados por unanimidade. ---- 

---------- No ponto seis, o Mapa do pessoal para o ano 2018 foi aprovado por unanimidade. -- 

---------- No ponto sete, o Regime a meio tempo do Presidente da Junta foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- No ponto oito, Aprovação do regulamento de taxas e tabela de licenças, o Presidente 

do Executivo mencionou que as alterações são relativas ao valor das sepulturas, taxa de 

covagem e limpeza de ossadas. Neste ponto, o Sr. Rogério Pinho propôs a construção de 

uma parede adequada à colocação de cinzas para quem deseje ser cremado. Após votação, 

as alterações ao regulamento foram aprovadas por unanimidade. ---------------- 

---------- No último ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público” não houve 

intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos da lei. ------------------ 

 

A Presidente:_______________ 

A Primeira Secretária:_______________ 

O Segundo Secretário:________________ 


