
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

A t a  d a  r eu n i ão  n º 9  

 

 --------- Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Celina Costa, Teresa Silva, Ana 

Almeida e Rogério Pinho 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 – Apreciação da atividade da Junta de Freguesia e situação económica 

(informação escrita); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto 5 – Período reservado ao público.; ------------------------------------------------------------- 

---------Antes do início da Assembleia de Freguesia, dado a ausência da primeira secretária, 

foi nomeada para o efeito a senhora Emília Oliveira. ----------------------------------------------------- 

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

palavra o senhor Ivo João Gonçalves da Silva Carvalho, com residência na Travessa do 

Branquinho, nº1, Lugar da Igreja, que demonstrou descontentamento quanto ao não acesso 

à rede de água na rua dos seus pais, considerando um serviço indispensável nos dias de 

hoje e não compreende o porquê de algumas ruas não estarem incluídas na rede de 

abastecimento de água, referindo que o Município se encontra com as prioridades trocadas, 

usando verbas em algo que não considera tão premente e fundamental como dotar o 

município com água pública e dar aos seus cidadãos qualidade de vida. Solicitou à Junta de 

Freguesia apoio no sentido de pressionar a Câmara Municipal para o encontro de soluções 

que permitam dotar ruas que não estão abrangidas pela rede de abastecimento de água 

publica. O Presidente do Executivo, no uso da palavra, referiu que anteriores executivos 

foram desleixando esta situação pois, o que está a acontecer neste momento, com o 

abastecimento de água em 98% da freguesia, já deveria ter ocorrido há 20 anos. O 

executivo não teve voto na matéria relativamente ao que seria ou não considerado na rede 

de abastecimento de água pelo que vai continuar a debater-se para que todos possam ter 

acesso a rede de abastecimento de água e que se encontra disponível para acompanhar a 

uma possível reunião com o presidente da Camara Municipal para debater o assunto.-------- 

------- No período antes da ordem do dia, usou da palavra o Sr. Manuel Reis mostrando o seu 



descontentamento pela falta de asseio na freguesia, nomeadamente a falta de limpeza das 

valetas de alguns arruamentos, a falta de baldes, vassouras e pás no cemitério. Felicitou o 

executivo pela limpeza da rua das Cavadas, mas referiu que deveria existir fiscalização no 

sentido de perceber quem vandaliza este arruamento, responsabilizando quem pratica tais 

atos. Referiu, ainda, que a Câmara Municipal deveria ter verba disponível para que toda a 

freguesia, sem exceções, pudesse ter acesso à rede de abastecimento de água e que a junta 

de freguesia devia investir mais nos outros lugares da freguesia e não apenas no lugar da 

Ínsua. O Presidente do Executivo, no uso da palavra, reconhece que o asseio da freguesia foi 

descorado principalmente devido ao rasgo das estradas para a rede de abastecimento de 

água e também à diminuição de recursos humanos. A intervenção na Rua da Ínsua, foi um 

grande investimento, no entanto neste momento a obra já se encontra na responsabilidade 

da Câmara Municipal para construção de passeios. Acrescentou que, não se concentram 

apenas nesta rua, também o cemitério tem sido efetuado um grande investimento com a 

construção de sepulturas que exigem muito tempo e não tem permitido o asseio do mesmo. 

Quanto a colocação de baldes e vassouras, para uso dos fregueses, informou que são 

colocados dezasseis por ano, não sendo possível colocar constantemente material novo 

porque o outro vai “desaparecendo”. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

---------No ponto quatro, Apreciação da atividade da Junta de Freguesia e situação 

económica (informação escrita); o Presidente do Executivo esclareceu o documento 

apresentado com as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no último trimestre e 

a situação financeira da freguesia. Fez saber que existem obras que vão exigir algum 

esforço financeiro, como o cemitério, e que o valor apresentado vai maioritariamente para 

despesas correntes com luz, funcionários, produtos e manutenção da escola primária, entre 

outros encargos que diminuem em muito o orçamento. -------------------------------------------------- 

-------- 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 aprovada 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:________________ 


