ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA
QUADRIÉNIO 2017/2021
Ata da reunião nº13
--------- Aos quatro dias de dezembro pelas dezanove 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 e Paulo Santos, que justificaram devidamente a sua ausência, e foram substituídos
por Bruno Miguel dos Reis Barge e Vanessa Karoline Delgado Almeida, respetivamente,
elementos seguintes 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 – Aprovação Informação escrita do Sr. Presidente da Junta acerca da atividade
e situação financeira da freguesia – Apreciação; --------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2021 – Aprovação; -------------------Ponto 6 – Compromissos plurianuais – Autorização; ------------------------------------------------------Ponto 7 – Mapa do pessoal para o ano 2021 – Aprovação; ---------------------------------------------Ponto 8 – Regime a meio tempo do Presidente da Junta – Aprovação; ------------------------------Ponto 9 – Fundo de maneio – Aprovação; -------------------------------------------------------------------Ponto 10 – Período reservado ao público; -------------------------------------------------------------------- Deu-se início à sessão seguindo a ordem de trabalhos. ------------------------------------------------- No Ponto 1 – Período reservado ao público – não houve intervenções. --------------------------- No Ponto 2 – Período antes da ordem do dia – usaram da palavra Rogério Pinho, Celina
Costa e Manuel Lopes. 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 membros da Assembleia, boa noite ao público. ------------------------------------ Tal como todos os presentes, estou preocupado com o evoluir dos casos de Covid-19
no Concelho e principalmente na nossa freguesia. Os números têm vindo a disparar e a origem
da contaminação é muitas vezes, difícil de encontrar. Preocupam-me não só os idosos, mas
todos os que são mais frágeis e que poderão vir a sofrer com esta pandemia do século XXI. ---------- Preocupa-me ainda o caminho traçado para a economia nacional, cujo impacto total
ninguém consegue adivinhar neste momento. Começamos já a visualizar e a sentir em
algumas famílias da freguesia, dificuldades em sobreviver e em alimentar as crianças que têm
em casa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Julgo que teremos que estar atentos e apoiar da forma que nos for humanamente
possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não terminamos o ano como gostaríamos, em termos de investimentos, mas a criação
de condições de segurança, a construção de novas vias de comunicação e os demais trabalhos
realizados, devem deixar-nos com o sentimento de uma freguesia melhor. Parabéns, pois, ao
Executivo, que conseguiu, apesar de todos os contratempos impostos pelas limitações e pela
pandemia, cumprir os seus objetivos. ---------------------------------------------------Após verificar o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2021 e dando
desde já os parabéns ao Executivo pela sua determinação, gostaria de alertar para uma lacuna
que se mantém na fronteira da nossa freguesia com a freguesia de Válega. Os habitantes que
moram no final da rua das Pedreiras, no Lourinhal, debatem-se há algum tempo, demasiado
tempo, com a dificuldade que a ambulância chegue ao local para apoiar, quase diariamente,
um elemento idoso que necessita de oxigénio. Gostaria que eles não fossem esquecidos, pois
trata-se de elementos da nossa freguesia que temos a obrigação de apoiar. ------------------------------- Desejo que em 2021 possamos assistir a um crescente de novos trabalhos que
coloquem a nossa freguesia em paralelo com as mais evoluídas e desejo que possamos ter a
capacidade para manter as nossas ruas mais limpas, pois são elas o cartão-de-visita. ------------------ Gostaria de perguntar ainda ao Executivo se temos datas precisas para o início das
obras na escola do Brejo, uma vez que o processo nas outras freguesias do concelho tem
andado com bastante velocidade. --------------------------------------------------------------------------------------- Termino, desejando para todos e para as vossas famílias, um santo Natal e um 2021
mais promissor e saudável. Cuidem-se e protejam-se. Obrigado pela vossa atenção. ------------------- A Sra. Celina Costa na sua intervenção questionou: se foram colocadas lâmpadas LED
na iluminação pública de toda a freguesia, em substituição da já existente; se o apoio às
coletividades se mantinha ou se haveria reforço de verba dado a situação pandémica e as
poucas atividades desenvolvidas; se tinham conhecimento da situação face ao Covid-19 na
Escola primária do Brejo; por fim, congratulou o Executivo por manter as atividades e os
trabalhos apesar das dificuldades e limitações provocadas pela pandemia. --------------------------------- O Sr. Manuel Lopes na sua intervenção alertou para a existência de entupimentos na
passagem de águas pluviais. Questionou ainda quanto ao nome correto da Rua António Luís
Gomes, uma vez que as encomendas de compras online são direcionadas para Oliveira de
Azeméis e não para S. Martinho da Gândara. ------------------------------------------------------------------------ O presidente do Executivo, no uso da palavra, esclareceu que o número de casos
positivos de covid-19 na freguesia aumentou e que só teve conhecimento dos mesmo através
da população. Acrescentou que as famílias estão a ser acompanhadas, sendo prestado um
apoio discreto para proteção da privacidade das mesmas. O acompanhamento é realizado em
articulação com a assistente social. Quanto à rua das Pedreiras, mencionou ter conhecimento
da situação. Está projetado o alargamento, no entanto tem faltado diálogo com o Presidente
da Junta de Válega para encontrar uma solução, uma vez que a parte a alargar pertence à

referida freguesia. No que diz respeito a obras na Escola do Brejo, referiu que estão previstas
e aprovadas em Assembleia de Municipal, mais ainda não há previsão para o início das
mesmas, esperando que seja em breve. Informou, ainda, que estão pendentes do desfecho
do concurso público para avançar e que tem conhecimento de duas escolas em Oliveira de
Azeméis onde o projeto já avançou. Quanto à existência de casos positivos na escola, referiu
que não foi informado pelas entidades competentes nem pelo agrupamento de escolas. Teve
conhecimento que uma turma estava em isolamento profilático, devido a um caso positivo, por
fontes não oficiais. Lamentou não ter sido informado pois estariam disponíveis para colaborar
como sempre estiveram. Relativamente à iluminação pública, em algumas ruas da freguesia,
a iluminação existente foi substituída por iluminação LED, devido à aposta da Camara
Municipal em poupança de energia. Acrescentou que, será um processo demorado e que
ainda falta dotar cerca de metade da freguesia com iluminação LED. Referiu que o apoio
previsto para as coletividades é o habitual, contudo está disponível para colaborar no que for
necessário, desde que as mesmas comuniquem as suas carências. Reconheceu que as
valetas na freguesia estão descuidas justificando com o facto de os funcionários terem sido
encaminhados para outros serviços que se verificaram mais urgentes. A reorganização do
serviço, devido às regras existentes e para evitar contágios entre funcionários, dificultou a
concretização de vários serviços na freguesia. Esclareceu que existem duas ruas designadas
de Rua Dr. António Luís Gomes, nomeadamente: Rua Dr. António Luís Gomes Filho e Rua
Dr. António Luís Gomes Pai. Considerou estranho confundirem com a rua em Oliveira de
Azeméis porque o código postal é diferente. Aconselhou a colocação da morada completa
com o código postal correto para evitar dúvidas e trocas nas entregas. ------------------------------------- No Ponto 3, a Sr. Celina Costa informou que a proposta de um minuto de silêncio em
memória da sua mãe se manteve na ata. Esta situação foi retificada. Após votação, a ata da
sessão anterior foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- No Ponto 4 – Informação escrita do Sr. Presidente da Junta acerca da atividade e
situação financeira da freguesia – Apreciação – o Presidente do Executivo esclareceu
brevemente o documento apresentado. Alertou para a falta de civismo e limpeza nos
ecopontos onde são deixados monos, que desviam os funcionários da Junta de Freguesia dos
seus serviços para recolha dos mesmos e transportá-los para o estaleiro da Junta, tendo
posteriormente que contactar a Câmara Municipal para efetuarem a recolha. O Sr. Rogério
Pinho questionou quanto à reclamação dos transportes públicos e o Sr. Manuel Lopes referiu
que os ninhos de vespas asiáticas deveriam ser retirados e não sinalizados. O Presidente da
Junta, no uso da palavra, esclareceu que cessaram os transportes públicos na freguesia,
devido à situação pandémica, e ainda não tinham sido retomados. Foi feita uma reclamação,
por escrito, pois a retoma de circulação na freguesia já deveria ter acontecido e a empresa
deveria ser penalizada. Quanto aos ninhos de vespas asiáticas, referiu que todos os que foram

comunicados e identificados foram sujeitos a intervenção para eliminação. Até ao momento,
foram intervencionados três ninhos. Esclareceu que os ninhos não são retirados porque se
auto eliminam após o tratamento. -------------------------------------------------------------------------------------- No Ponto 5 – Orçamento da receita/despesa e PPI para o ano 2021 – Aprovação – usou
da palavra a Sra. Celina Costa e a Sra. Teresa Silva. A primeira que quis saber: qual o ponto
de situação da rede de saneamento na freguesia; o porquê de uma verba maior atribuída ao
Centro Desportivo e Cultural em comparação com as restantes coletividades; por fim, lamentou
que o passeio do café de Santo André até à paragem de autocarro na Serrazina, referido na
última Assembleia de Freguesia, não fosse contemplado em orçamento. A segunda
congratulou o investimento na igreja, contudo verificou que a pedrinha para a calçada está
amontoada há anos. O Presidente da Junta, no uso da palavra, demonstrou a sua gratidão
pela colaboração da Câmara Municipal nas obras realizadas na freguesia. Acrescentou que
transmitiu ao Presidente da Câmara, a necessidade urgente de saneamento na freguesia. Deu
conta que a verba no orçamento municipal para saneamento é diminuta. Demonstrou o seu
receio, por se tratar de um investimento avultado podendo demorar muitos anos a concretizar.
Ademais, considerou que a freguesia não deveria ser penalizada pelo número de habitantes,
tendo tanto direito a este serviço básico como qualquer cidade ou população menos dispersa.
Referiu que vão sempre debater-se no que diz respeito ao saneamento porque é a grande
lacuna na freguesia e, se necessário for, tomam outras medidas quanto a esta situação.
Relativamente aos passeios, afirmou que o referido não está esquecido. Apesar de omisso no
orçamento pretendem no futuro contemplar os restantes passeios da zona central da freguesia,
dando continuidade ao embelezamento dessa zona. A verba atribuída ao Centro Desportivo e
Cultural tem sido superior à das restantes coletividades devido à presença do Clube Sénior da
freguesia nas suas instalações. Por este motivo, recebem mais cento e vinte euros para apoio
no custo da eletricidade. No que concerne à colocação de pedrinha no cemitério, referiu que
ainda não foi colocada porque estão a aguardar o abatimento de terras após construção das
restantes sepulturas. Acrescentou que não há previsão para colocação da mesma na parte
superior do cemitério. Informou que foram efetuadas quatro alterações no orçamento, por
sugestão da empresa de consultoria. As rubricas não foram alteradas, apenas foi necessária
alteração dos códigos devido a exigências do sistema. Após votação, o orçamento da
receita/despesa e PPI para o ano 2021, foi aprovado por maioria com duas abstenções do
PSD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No Ponto 6 – Compromissos plurianuais – Autorização – após breves esclarecimentos
do Executivo, foram autorizados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- Os Pontos 7,8 e 9, respetivamente, Mapa do pessoal para o ano 2021 – Aprovação;
Regime a meio tempo do Presidente da Junta – Aprovação e Fundo de maneio – Aprovação
após votação foram aprovados por unanimidade. -----------------------------------------------------------

--------- No último ponto da ordem de trabalhos – “Período reservado ao público”, não houve
intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Antes de encerrada a sessão, o Presidente da Junta referiu que foi a primeira vez em
vinte anos que não decorreu o jantar de S. Martinho e o jantar de Natal devido à situação
pandémica. Lamentou a situação porque era sempre uma boa oportunidade de convívio e
confraternização. Terminou, desejando a todos um Feliz Natal. ------------------------------------------------- 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: ________________

