
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

At a  d a  re u n i ão  n º 6  

 

 --------- Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito 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, à exceção de Teresa Leite e Celina Costa, que 

justificaram antecipadamente a sua ausência. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 --------- Ponto 1 – Período reservado ao público; ------------------------------------------------------------ 

 --------- Ponto 2 – Período antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 3 – Aprovação da ata da sessão anterior; --------------------------------------------------- 

 --------- Ponto 4 – Contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal-Ratificação; 

---------Ponto 5 – Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2019 – Aprovação; ---------- 

---------Ponto 6 – Compromissos plurianuais – Autorização; --------------------------------------------- 

---------Ponto 7 – Mapa do pessoal para o ano 2019 - Aprovação; ------------------------------------- 

---------Ponto 8 – Regime a meio tempo do Presidente da Junta – Aprovação; --------------------- 

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

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

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

---------No período antes da ordem do dia, usaram da palavra os Srs. Manuel Lopes, Rogério 

Pinho e Teresa Oliveira. O primeiro questionou o executivo relativamente à demora na obra 

da Rua da Ínsua salientando que deveria existir uma sequência na limpeza dos arruamentos, 

para que não seja efetuada em função das festas da freguesia. O segundo felicitou pelas 

mudanças no edifício da Junta de Freguesia e pelos novos serviços. Alertou para a falta de 

iluminação pública na Ruas das Alminhas, que se torna convidativa a atividades ilícitas, e 

propôs o contacto com as entidades competentes. Quis saber qual o resultado da reunião do 

Executivo com a Comissão Fabriqueira relativamente à casa mortuária. Alertou mais uma vez 

para a Rua da Espinheira, propondo mais pressão junto da Câmara Municipal para solucionar 

o problema de excesso de velocidade na rua mencionada. Convidou ainda o Executivo e 

elementos da Assembleia de Freguesia a estarem presentes no teatro organizado pelo 

Centro Desportivo e Cultural de S. Martinho da Gândara, no dia vinte e dois de dezembro de 

dois mil e dezoito no Centro Paroquial. A Sra. Teresa Oliveira comunicou a receção de um 

postal de boas festas da Junta de Freguesia de Válega. Propôs ainda que as intervenções 

dos elementos do Executivo e Assembleia se realizassem no púlpito aquando a presença da 

comunicação social. Ficou definido que, numa próxima assembleia, se voltaria a este 

assunto, na presença de todos os elementos. O presidente do executivo, no uso da palavra, 



começou por informar que o executivo, após as questões colocados pelo PSD na última 

assembleia, a respeito do aluguer do espaço do antigo centro de saúde, posto em causa por 

parte do PSD, decidiu lançar concurso público com editais e cadernos de encargos durante 

dez dias para o aluguer. Comunicou que receberam apenas uma candidatura, da pessoa a 

que já pretendiam alugar o espaço, desejando-lhe sucesso na dinamização do espaço. 

Acrescentou que agiram de boa-fé e que fizeram o que entenderam de melhor para a 

freguesia. Relativamente à Rua da Ínsua, expôs que foi um dos maiores investimentos da 

freguesia e que ainda vai demorar algum tempo até conclusão da obra, já se encontrando em 

negociações para construção do passeio e já solicitaram junto da EDP a mudança de postes 

da iluminação pública. Quanto à limpeza de ruas, mencionou que tentam seguir uma ordem, 

contudo, quando há festas na freguesia, limpam as ruas nas proximidades para mostrar o 

espaço limpo e asseado a quem visita. Quanto à iluminação pública na Ruas das Alminhas, 

registaram o alerta e vão solicitar a colocação de iluminação. No que diz respeito à casa 

mortuária, mencionou que se trata de uma pretensão deste mandato e que se têm 

empenhado para que tal obra se concretize. Solicitaram apoio financeiro à Câmara Municipal 

que se dispôs a contribuir com vinte cinco mil euros e reuniram com a Comissão Fabriqueira, 

onde pediram a cedência de espaço. No entanto esta considera que não se trata de uma 

obra de necessidade para a freguesia não cedendo espaço para a casa mortuária. Quanto à 

Rua da Espinheira, referiu que a Junta já solicitou a colocação de lombas na via para 

controlar a velocidade. Considera que a Rua da Quintã merece também atenção a este nível. 

Contudo, as vias são da responsabilidade da Câmara Municipal e as intervenções devem ser 

feitas por esta entidade. Acrescentou que, o edifício da Junta de Freguesia continuará a ser 

requalificado, de acordo com a verba possível e disponível. --------------------------------------------- 

---------No ponto três, após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. - 

---------No ponto quatro, “Contrato interadministrativo celebrado com a Câmara Municipal - 

Ratificação”, o Executivo usou da palavra para efetuar esclarecimentos inerentes ao referido 

contrato, que foi aprovado por unanimidade após votação, ---------------------------------------------- 

 --------- No ponto cinco, “Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2019 – Aprovação”, 

o Sr. Manuel Lopes considerou que a verba atribuída a obras era demasiado baixa para o 

que observa necessário na freguesia. O Executivo confirmou que o valor indicado está 

correto e que poderá ser aumentado com o saldo positivo do ano corrente, que só se refletirá 

na revisão do orçamento. Após esclarecimentos do Executivo e votação, foi aprovado por 

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

---------No ponto 6 – Compromissos plurianuais – Autorização, o Executivo usou da palavra 

para efetuar esclarecimentos. Após votação, foi aprovado por unanimidade. ----------------------- 

---------No Ponto 7, o Mapa do pessoal para o ano 2019, foi aprovado por unanimidade após 

votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



---------No Ponto 8 – Regime a meio tempo do Presidente da Junta, após votação, foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------- A ata desta sessão da Assembleia foi aprovada por minuta, após votação da 

Assembleia de Freguesia, que aprovou por unanimidade. ---------------------------------------------- 

---------- 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:________________ 


