
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA 

QUADRIÉNIO 2017/2021 

A t a  d a  r e un i ão  n º 10  

 

 --------- Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove 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 Silva que justificou 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 – Informação escrita do Senhor Presidente da Junta acerca da atividade e 

situação financeira da freguesia - Apreciação; --------------------------------------------------------------- 

---------Ponto 5 – Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2020 – Aprovação; ---------- 

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

---------Ponto 7 – Mapa do pessoal para o ano 2020 – Aprovação; ------------------------------------- 

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

---------Ponto 9 – Protocolo de cooperação para recolha de círios/velas no cemitério paroquial 

– Aprovação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ponto 10 – Alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia – Aprovação; ----------- 

---------Ponto 11 – 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 Rogério Pinho e Celina Costa. O 

Sr. Rogério Pinho referiu o que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

“Boa noite Srª Presidente da Assembleia, boa noite Srs. Secretários, boa noite ao executivo, 

boa noite aos restantes membros da Assembleia, boa noite ao público. ----------------------------- 

---------Neste final do ano e em jeito de balanço gostaria de dizer-vos que estou particularmente 

contente porque acabamos o ano como o iniciámos, a construir melhorias na nossa freguesia.  

---------Quando aqui cheguei, após tantos anos no exterior, senti que tínhamos parado no tempo 

e toda a estrutura da freguesia se encontrava abandonada. Perguntava-me porque razão 

estávamos sempre em desvantagem com as freguesias vizinhas e não compreendia a inércia.  

---------Hoje, apesar de muito existir para fazer, temos que concordar que demos um salto 

qualitativo e que estamos no caminho certo para um futuro com maior segurança e com maior 

qualidade de vida. A continuarmos assim, tenho a certeza que no futuro conseguiremos fixar 



mais juventude na nossa freguesia, poderemos torná-la mais apetecível e num lugar com 

qualidade para se viver. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Existem algumas questões que persistem e eu gostaria que fosse encontrada a solução, 

tais como as lixeiras junto aos contentores e a criação de mais segurança nas vias principais 

que atravessam a freguesia. Tenho pena de não termos avançado com aquelas que seriam as 

obras mais emblemáticas da freguesia. Estou a referir-me à casa mortuária e ao passadiço 

entre escola e o parque de lazer. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Espero que no futuro possamos discutir estes assuntos com maior clareza e arranjar 

uma solução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Sobre a instalação da rede de água não vale a pena falar, pois já muita conversa e 

queixas circularam. Tirando as questões de segurança que muitas vezes não foram 

salvaguardadas e a muita chuva que dificultou a tarefa, todos sabíamos que iria trazer 

problemas à circulação. Finalmente a tarefa tem o fim à vista. ------------------------------------------ 

---------Termino, desejando que o executivo tenha a mesma coragem no ano que se avizinha e 

que continuemos a ter os mesmos parceiros empenhados nas tarefas. --------------------------- 

---------Desejo a todos um feliz Natal e que o ano que se avizinha seja produtivo para todos 

nós.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente à segunda intervenção, a Sra. Celina Costa, quis saber quando 

aconteceria a reparação das ruas devido às obras de abastecimento de água; qual a situação 

da Associação de Pais das Escolas de S. Martinho da Gândara; aconselhou à sinalização da 

Escola do Brejo e acrescentou que faz um balanço positivo do trabalho desenvolvido na 

freguesia, esperando que o próximo seja ainda melhor. O Presidente do Executivo, no uso da 

palavra, referiu que a reparação do piso nas vias afetadas pela obra de abastecimento de 

água já deveria ter sido concluída e que tem sido feita pressão com regularidade junto da 

Câmara Municipal para o término da mesma, dado ser uma obra da sua competência. No que 

diz respeito à Associação de Pais, referiu que oficialmente não foi informado de nada, apenas 

teve conhecimento que o presidente tinha cessado o seu mandato, que realizaram uma 

assembleia geral, mas não foi constituída lista. Sugeriu uma reunião com todos os pais no 

início do próximo período letivo. Quanto à sinalização, pretendem a colocação de sinalização 

indicativa em toda a freguesia até ao final do mandato. -------------------------------------------------- 

---------No ponto três, após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por maioria, com 

duas abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No ponto quatro, Informação escrita do Senhor Presidente da Junta acerca da atividade 

e situação financeira da freguesia - Apreciação; o Presidente do Executivo esclareceu o 

documento apresentado com as atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no último 

trimestre e a situação financeira à data. ---------------------------------------------------------------------- 



---------No ponto cinco, Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2020 – Aprovação, o 

Presidente do Executivo esclareceu o documento apresentado, referindo que as rubricas 

foram ajustadas de acordo com o que foi sucedendo ao longo do ano e que permanece uma 

rubrica refente à casa mortuária. Após votação foi aprovado por maioria com uma abstenção 

do PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No ponto 6 – Compromissos plurianuais – Autorização, após esclarecimentos do 

Executivo, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

---------No ponto 7 – Mapa do pessoal para o ano 2020 – Aprovação, após esclarecimentos do 

Executivo, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

---------No ponto 8 – Regime a meio tempo do Presidente da Junta – Aprovação, após 

esclarecimentos do Executivo, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------ 

---------Ponto 9 – Protocolo de cooperação para recolha de círios/velas no cemitério paroquial 

– Aprovação, após apresentação e esclarecimentos do Executivo, foi aprovado por 

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

---------No ponto 10 – Alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia – Aprovação, foi 

apresentada uma proposta do PS para acrescentar um ponto no “Artigo 8º - Substituição dos 

membros”, onde considera existir uma falha quando um membro convocado não tem 

disponibilidade para comparecer na Assembleia de freguesia. Ao artigo oitavo seria 

acrescentado o ponto dois, no sentido de colmatar a situação apresentada, e os restantes 

pontos sucederiam, tendo agora este artigo cinco pontos. Após discussão em assembleia o 

segundo ponto do artigo oitavo foi redigido da seguinte forma: “Se após o envio da 

convocatória, qualquer um dos membros não poder participar na reunião para o qual foi 

convocado, poderá solicitar a sua substituição pelo representante do seu partido, frente ou 

grupo na respetiva ordem de precedência da mesma lista, dando disso conhecimento ao 

Presidente da mesa da Assembleia.” Após votação, a alteração foi aprovada 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:________________ 


