ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA
QUADRIÉNIO 2017/2021
Ata da reunião nº8
--------- Aos vinte e um dias do mês de Junho de dois mil e dezanove pelas vinte e uma 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 Fernando Lopes e Teresa Silva, que
justificaram devidamente 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 – Proposta de transferência de competências para as autarquias locais Aprovação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Apreciação da atividade da Junta de Freguesia e situação económica; ----------------Ponto 6 – 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 a Srª. Celina Costa e o Sr. Rogério
Pinho. A primeira quis saber: se a empresa que se encontra a dotar a freguesia de rede de
distribuição de água deu a conhecer os critérios da obra e quando iniciariam a reparação das
vias; que atividades a Comissão Social de Freguesia vai desenvolver; quais as previsões para
a Escola do Brejo e por fim, o que poderá ser feito para que a freguesia tenha acesso à fibra
ótica, já que algumas empresa e uma das ruas na freguesia usufruem deste serviço. O segundo
alertou novamente para o excesso de velocidade na Rua da Espinheira e para a falta de
respeito da população ao não depositar o lixo nos locais apropriados. Aproveitou para convidar
todos os presentes a participar na caminhada do dia sete de julho organizada pelo Centro
Desportivo e Cultural. O Executivo no uso da palavra referiu que as obras para a rede de
distribuição de água iniciaram em dezembro de 2018 e desde então que se deparam com
alguns problemas nomeadamente, na falta de materiais, ruas mal executadas, inexistência de
critérios definidos de execução da obra e ruas que não se encontram completamente
terminadas. Acrescentou que, segundo o empreiteiro vão iniciar a pavimentação a um de julho,
mas não garantiram o cumprimento deste prazo. Referiu ainda que têm mantido contacto com
a Câmara Municipal sobre a situação em que se encontra a obra e sobre o facto de existirem
ruas não comtempladas, para que através de um entendimento com o empreiteiro possam ser
asseguradas. Relativamente à Comissão Social de Freguesia, está a organizar a Festa das
Coletividades que se irá realizar a doze de julho. No que diz respeito à Escola do Brejo,

considerou que o corpo docente poderia ter dado um maior contributo para destacar a escola,
verificando-se dificuldades em convencer os pais a inscreverem os filhos nesta escola.
Contudo, referiu que deposita alguma esperança no trabalho que a nova diretora do
agrupamento vai desenvolver. Em relação à fibra ótica, tem existido muita pressão por parte
de particulares devido à pouca qualidade do serviço existente. O Executivo tem pressionado a
Câmara Municipal, estando esta em negociações com as operadoras. Como tem mencionado
em assembleias anteriores, vai continuar a pressionar a Câmara Municipal relativamente à
velocidade na Rua da Espinheira. No entanto, sugere uma proposta escrita elaborada pelo Sr.
Rogério Pinho, a ser debatida e colocada a votação na próxima Assembleia de Freguesia, por
forma a reforçar as solicitações à Câmara. ----------------------------------------------------------------------------No ponto três, após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. ---------No ponto quatro, “Proposta de transferência de competências para as autarquias locais
- Aprovação”, a Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade, a não aceitação das
competências no ano de 2019, ao abrigo do número 2º do artigo 12º do decreto-lei nº57/2019
e a não aceitação das competências no ano 2020, ao abrigo da alínea b) do número 2º do
artigo 12º da lei nº50/2018 de 16 de Agosto. Deliberação que teve em conta o atraso
considerável na publicação do decreto-lei nº57/2019 que concretiza a transferência de
competências dos municípios para os órgãos das freguesias e que o exercício de
competências no ano de 2019 é incompatível com os calendários orçamentais e com o
adequado serviço a prestar que não se compadece com mudanças a meio do ano. ------------------- No ponto cinco, “Apreciação da atividade da Junta de Freguesia e situação
económica”, o Presidente do Executivo expôs que terminaram a construção do muro na Rua
da Ínsua, efetuaram a limpeza de ruas e do carvalhal na escola do pardieiro, requalificaram o
edifício da Junta de Freguesia e que colaboraram na construção de muro para suporte de
terras no Pardeiro. Informou que a situação financeira é estável e pretendem avançar com a
construção de novas sepulturas. -------------------------------------------------------------------------------------- No último ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público” não houve
intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Antes de terminar a sessão, a senhora presidente da assembleia, propôs a aprovação
por minuta da ata relativa à presente sessão, sendo a mesma provada 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:________________

