ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA
QUADRIÉNIO 2017/2021
Ata da reunião nº11
--------- Aos vinte e nove dias de Maio pelas vinte e uma horas e trinta minutos, data prevista
para a realização da sessão ordinária da Assembleia de freguesia, devido a uma falha
energética em parte do concelho de Oliveira de Azeméis, que afetou a freguesia, não foi
possível a realização da sessão que foi adiada para três de Junho pelas vinte e uma horas.
Assim, aos três dias do mês de Junho de dois mil e vinte pelas vinte e uma horas 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 Emília Oliveira, que justificou devidamente a sua ausência, e que
foi substituída por Bruno Miguel dos Reis Barge, elemento seguinte da lista. 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 – Análise do Relatório e Contas do ano 2019 – Aprovação; ---------------------------------Ponto 6 – Análise da 1ª Revisão Orçamental do ano 2020 - Aprovação; ----------------------------Ponto 7 – Análise das alterações ao inventário – Aprovação; ------------------------------------------Ponto 8 – Período reservado ao público.---------------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público” não houve
intervenções. Ainda neste ponto, os elementos do PS da Assembleia de Freguesia,
propuseram um minuto de silêncio em memória da mãe da Sra. Celina Costa, deputada da
Assembleia de Freguesia. Após votação a proposta foi aprovada por unanimidade e
procedeu-se ao minuto de silêncio. -------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, usaram da palavra Celina Costa e Rogério Pinho.
A Sra. Celina Costa agradeceu, por si e pela sua família, o voto de pesar pela sua mãe. No
seguimento da sua intervenção, quis saber: qual a previsão de término das obras
relacionadas com a rede de abastecimento de água; se existe critérios quanto à colocação de
lâmpadas LED na iluminação pública, alertando para a existência de alguns focos fundidos
na freguesia; se há possibilidade de o jornal das coletividades estar disponível em meios
digitais; se há novidades relativamente à fibra ótica na freguesia pois muitos ainda não foram
comtemplados, mesmo tendo contrato desde outubro de 2019; se existe apenas uma fonte
com água potável na freguesia; se há data prevista para as comemorações na Escola do

Brejo, uma vez que foram adiadas devido à pandemia; se têm conhecimento de quantas
crianças são apoiadas com refeições na freguesia e alertou para perigosidade nas bermas da
Rua da Espinheira que se encontram muito baixas. Por fim, agradeceu pelas iniciativas
desenvolvidas na Páscoa e na festa em honra de Nossa Senhora de Fátima, festividades
vividas de forma diferente mas que foram revigorantes para a população. Relativamente à
segunda intervenção, o Sr. Rogério Pinho quis saber: se o Executivo tem conhecimento de
algum caso positivo na freguesia e se tem havido preocupação em informar cuidadosamente
os mais idosos e isolados; se estão previstas medidas que permitam atenuar problemas
graves de pobreza que venham a ocorrer na freguesia; se a rede de abastecimento de água
se tornará num problema para as famílias de baixo rendimento, para os idosos e para os
utentes devido ao aumento das taxas nas faturas da Indaqua. Aproveitou para agradecer o
trabalho conjunto da junta de freguesia e da câmara municipal, que permitiram, com algum
esforço e insistência, a colocação da iluminação pública junto ao campo do CDC,
considerando que a colocação de mais uma luminária junto ao portão de entrada, seria o
ideal. Louvou ainda, o trabalho desenvolvido pelo Executivo em prol da segurança das vias
da freguesia. Ainda no seguimento da sua intervenção, apresentou proposta para criação de
formas de redução de velocidade nas ruas da freguesia que a seguir se transcreve: ------------“---------Considerando que a salvaguarda da vida humana e a segurança se sobrepõem a
todas as questões; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que esta é uma questão que afeta os moradores desta freguesia desde
longa data que diariamente têm que circular ao longo das diversas ruas;----------------------------Considerando que é no período em que as crianças percorrem as ruas em direção às
paragens dos autocarros, que se verifica o maior volume de tráfego e por conseguinte são
verificados os maiores picos de velocidade;-------------------------------------------------------------------------Considerando que este problema foi já apresentado em Assembleia de Freguesia e
comunicado à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis sem obter resposta alguma;-------------------Por todas as razões atrás apresentadas e porque é função de cada elemento que
constitui esta Assembleia levar à discussão as questões e problemas que afetam a
população, solicito à Assembleia de Freguesia a votação desta proposta que visa pressionar
a Câmara Municipal a encontrar uma forma que permita a redução significativa da velocidade
praticada em vários locais, a qual põe em risco toda a população, principalmente a residente
junto às vias de circulação, mas sobretudo as crianças que, para apanharem o transporte
escolar, circulam nas ruas e no horário de maior fluxo rodoviário.----------------------------------------------Não o podendo afirmar tecnicamente, poderei arriscar que existem viaturas que nesse
horário atingirão velocidades muito próximas dos 100 Km/h. Os pais e encarregados de
educação ficam impotentes com esta situação e os elementos das autoridades responsáveis

pelo controlo de velocidade, dificilmente têm disponibilidade para diariamente estarem no
local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desde as lombas de grande extensão ao controlo luminoso de paragem obrigatória,
pensamos que alguma solução deverá ser tomada, correndo o risco de, no futuro, termos
uma tragédia que todos viríamos a lamentar.” ----------------------------------------------------------------------O presidente do Executivo, no uso da palavra, esclareceu que: as obras da rede de
abastecimento de água ainda não concluíram, a rede ainda não foi totalmente testada e está
ainda em falta a construção de passeios e colocação de algumas bocas de incêndio; o jornal
da Comissão Social de Freguesia poderá ser disponibilizado online para maior acesso da
população, acrescentou que a Comissão Social de Freguesia reuniu em março e os jornais
foram impressos, contudo não foram distribuídos nos locais habituais para minimizar riscos
devido à pandemia; os critérios para a colocação de luz LED na iluminação pública são
definidos pela Câmara Municipal que substituem, em primeiro lugar, onde há um maior
consumo; quanto às lâmpadas fundidas só são substituídas pela EDP aquando a
participação de alguém e quando a avaria é registada no sistema da empresa, acrescentou
que qualquer cidadão pode registar os focos fundidos e realizar a participação à EDP;
relativamente à fibra ótica, vão verificar o que está a atrasar a sua instalação, aconselhou
contactar o técnico que iniciou as negociações no sentido de pressionar ou contactar o
16200; concordou que as bermas na Rua da Espinheira são perigosas, gostariam de corrigir
a situação, contudo tratasse de uma obra muito dispendiosa e difícil de concretizar no atual
mandato; no que diz respeito à águas das fontes da freguesia, referiu que vão ser realizadas
análises para confirmar se existem alterações na qualidade da águas das fontes, e se existe
alguma fonte com água potável além da fonte do Lourinhal; as comemorações de fim de ano
na Escola do Brejo, serão articuladas com a nova comissão de pais no sentido de definir
uma data e de as realizar em segurança; acrescentou que a intervenção da Junta de
freguesia nas festas em honra da Nossa Senhora de Fátima se deveu a uma solicitação da
Comissão de Festas e tiveram toda a satisfação em colaborar; informou que as taxas da
água nas faturas da Indaqua não tiveram impacto significativo para os consumidores da
freguesia, uma vez que não existe rede de saneamento; não prometeu mais luminárias junto
ao CDC, as colocadas recentemente já foram instaladas após muito esforço e insistência.
Relativamente ao COVID-19, confirmou que existiram casos positivos e uma morte por
COVID-19 na freguesia. Ressalvou que apenas tiveram conhecimento dos mesmos pelo
contacto com as pessoas ou pela GNR que fazia a vigilância a quem se encontrava em
quarentena obrigatória. Nunca foram informados por fontes oficiais. Acrescentou que o
problema da pandemia está em todas as implicações que esta situação trouxe à população,
principalmente na população mais idosa e em situação socioeconómica desfavorecida. A
Junta de Freguesia esteve em contacto permanente com a população, realizou folhetos,

visitou os mais idosos, informou sobre as regras e cuidados a ter, forneceu equipamentos,
verificou necessidades de alimentação ou medicação e procedeu à entrega destes bens de
primeira necessidade, enviou trabalhos de alunos da freguesia por email a professores e
escolas, como solicitado pelo agrupamento. Referiu ainda que, os problemas financeiros
estão a afetar essencialmente famílias mais jovens e numerosas, que se depararam com
uma situação de desemprego. Alertou os elementos da Assembleia para que informassem o
executivo, caso tivessem conhecimento de famílias que se encontrem em situação
desfavorecida. Nestes casos, dado não terem nenhuma medida específica, estão atentos e
tentam encontrar a melhor forma de apoiar as famílias, alertando para as medidas existentes
aprovadas pela Câmara Municipal de apoio às famílias. As crianças apoiadas na freguesia
com alimentação pela Câmara Municipal são vinte e três. Todas estavam identificadas e
tinham capacitação A ou B nas escolas. Relativamente à proposta do Sr. Rogério Pinho,
para colocação de lombas na Rua da Espinheira, a Sra. Celina Costa referiu que deve ser
apresentada uma proposta mais específica e com objetivos muito concretos, identificando
efetivamente o pretendido. O Presidente do Executivo concordou que a proposta deve ser
mais objetiva e que se deve verificar se a opinião da Assembleia está favorável à colocação
de lombas ou pretende outras soluções. A Presidente da Assembleia, em consonância com
os restantes elementos da Assembleia, considerou que a proposta deve ser apresentada na
próxima assembleia de forma mais concreta. -----------------------------------------------------------------------No ponto três, após votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. ---------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. Agradeceu a colaboração do Sr.
Américo Neves, no melhoramento da fonte do Troncal, e dos Srs Rogério Pinho e José
Monteiro pela colaboração na elaboração do mapa da freguesia, com todas as ruas
identificadas, que pretendem distribuir a toda a população. A Sra. Celina Costa, no uso da
palavra, questionou se a Assembleia de freguesia não poderia ter um papel mais ativo no
apoio às famílias, em tempos de pandemia. Agradeceu à Junta de freguesia a entrega de
material nas escolas, a atuação na reabertura da creche e a limpeza efetuada no cemitério,
bem como todo o cuidado que tiveram com o mesmo enquanto as pessoas não o podiam
fazer. Congratulou ainda, pelos passeios e alargamentos efetuados na freguesia. ----------------------No ponto cinco, Análise do Relatório e Contas do ano 2019 – Aprovação, o Presidente
do Executivo esclareceu o documento apresentado. Após votação foi aprovado por maioria
com duas abstenções do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------No ponto seis – Análise da 1ª Revisão Orçamental do ano 2020 - Aprovação, o Sr.
Manuel Lopes questionou as verbas elevadas na revisão orçamental. O Presidente do

Executivo esclareceu que a verba elevada era a disponível a dezembro de 2019. Verba esta
que já não está disponível, uma vez que foi distribuída pelas diferentes rubricas e destinada
às obras em execução. Após votação foi aprovado por maioria com duas abstenções do
PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto sete – Análise das alterações ao inventário – Aprovação; após
esclarecimentos do Executivo, 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:________________

