ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GÂNDARA
QUADRIÉNIO 2017/2021
Ata da reunião nº3
--------- Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito 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, 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 – Análise do Relatório e Contas do ano 2017 – Aprovação; --------------------------------- Ponto 5 – Análise da 1ª Revisão Orçamental do ano 2018 - Aprovação; --------------------------- Ponto 6 – Análise das alterações ao inventário – Aprovação; ------------------------------------------ Ponto 7 – Adenda ao acordo de execução celebrado com a CM – Aprovação; ------------------- Ponto 8 – Proposta de sinalização de trânsito para a Rua da Presa da Lucas; ------------------- Ponto 9 – Outros assuntos de interesse para a freguesia; ----------------------------------------------Ponto 10 – Período reservado ao público. --------------------------------------------------------------------Deu-se início à reunião seguindo a ordem de trabalhos: ------------------------------------------------Ponto 1 – “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 Sra. Rosa de Jesus da Silva e o Sr. Júlio Cesar dos Reis Lopes, tendo em
consideração os contributos que deram à freguesia. Após votação a proposta foi aprovada
por unanimidade e procedeu-se ao minuto de silêncio. ------------------------------------------------------------Ponto 2 – “Período antes da ordem do dia” – usaram da palavra os Srs. Rogério Pinho
e Manuel Lopes e a Sra. Teresa Leite. O primeiro relembrou que o Largo da Fervença
continua ao abandono; questionou, de novo, o Executivo sobre a possibilidade da construção
da casa mortuária, a limitação de velocidade na Rua da Vide e a forma de divulgação do
património. Propôs a aquisição de uma caixa que permita acomodar o material usado
diariamente pelos funcionários da Junta de Freguesia aconselhando que estes devem usar o
colete refletor e as luvas durante os trabalhos na via. Sugeriu a criação de um trajeto
pedonal, do parque de merendas à Escola do Brejo, ao longo do Rio Negro; a oferta de tshirts aos atletas que representem a freguesia pelo Centro Desportivo e Cultural de S.
Martinho da Gândara, identificando e divulgando a freguesia em eventos, acrescentando que
deveria ser feita uma homenagem aos militares da freguesia que estiveram na 1ª guerra
mundial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Manuel Lopes referiu que existem vias em que o alcatrão se encontra degradado,
problema que se fosse colmatado inicialmente evitaria buracos e custos maiores. A Sra.
Teresa Leite felicita o Executivo e reforçou a sua vontade em colaborar com a Junta de
Freguesia. O Presidente do Executivo, no uso da palavra, agradeceu a colaboração do Sr.
Rogério Pinho com a Junta de Freguesia, que tem acompanhado os trabalhos efetuados e os
funcionários. Vai ter em consideração a proposta de aquisição de uma caixa para o material e
quanto ao uso de equipamento adequado, referiu que é fornecido a cada funcionário coletes,
botas e luvas, sendo que a sua utilização fica ao critério de cada funcionário. Relativamente à
casa mortuária, aludiu que foram efetuados apenas contactos verbais que pretende propor
por escrito e que existe um compromisso por parte da Câmara Municipal em colaborar na
construção da mesma. Quanto à da Rua da Vide, ainda não existem propostas da Câmara
Municipal. No jardim da Fervença ainda não foi possível avançar dado às condições
climatéricas e à existência de trabalhos mais urgentes como a limpeza das matas e que a
elaboração de um folheto, para divulgar o património da freguesia, tem todo o interesse, no
entanto, ainda não teve disponibilidade para a elaboração do seu conteúdo. Em relação às tshirts, o Presidente do Executivo, referiu que poderá vir a patrociná-las dado que é relevante
que freguesia se faça representar nos eventos identificando e divulgando a mesma. Quanto
ao trajeto pedonal sugeriu a criação de um grupo de trabalho para reunir com a Vereadora
responsável pelas questões ambientais. Após sugestão da Presidente da Assembleia, o
grupo de trabalho foi constituído pelos seguintes elementos: Presidente da Junta de
Freguesia, Sr. Rogério Pinho e Sra. Teresa Leite. ------------------------------------------------------------------ No ponto 3 – “Aprovação da ata da sessão anterior” –

após votação, a ata da

sessão anterior, foi aprovada por maioria, com a abstenção da Sra. Teresa Leite, do PSD. ----------- No ponto 4 – “Análise do relatório e contas do ano 2017 – Aprovação” – a Sra.
Celina Costa questionou o Executivo se a obra na Rua da Ínsua, teve apoio, no seu
investimento, por parte da Câmara Municipal. O presidente do Executivo referiu que houve
apoio, de parte do investimento. Após alguns esclarecimentos do Executivo, o documento foi
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 5 – “Análise da 1º revisão orçamental do ano 2018 – Aprovação” – após
votação, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------Ponto 6 – “Análise das alterações ao inventário - Aprovação” – após esclarecimento
do Executivo, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- Ponto 7 – “Adenda ao acordo de execução celebrado com a CM – Aprovação” – o
Presidente do Executivo esclareceu que haveria um reforço da verba atribuída à Junta de
Freguesia em quinze por cento. Após votação, foi aprovada por unanimidade. --------------------

--------- Ponto 8 – “Proposta de sinalização de trânsito para a Rua da Presa da Lucas” – após
esclarecimentos do Executivo e votação, é aprovada por unanimidade. -------------------------------------- Ponto 9 – “Outros assuntos de interesse para a freguesia” – usou da palavra a Sra.
Celina Costa e o Sr. Manuel Lopes. A primeira sugeriu a colocação de informação relativa ao
estado da água na Fonte do Lourinhal e quis saber o ponto de situação quanto ao
abastecimento de água pública, dado que já iniciaram as obras do reservatório de água. O
segundo sugere a colocação de um espelho novo no Pardieiro. O Presidente do Executivo,
referiu que as obras de construção do reservatório estão adiantadas e que assim que o
Tribunal de Contas aprove, as obras que permitem a distribuição poderão avançar.
Continuando no uso da palavra, o Sr. Presidente, esclareceu que, quando a informação
sobre o estado da água da Fonte do Lourinhal é fixada na mesma, sendo muitas vezes
vandalizada e que o espelho no Pardieiro será substituído brevemente. Deu ainda a conhecer
as obras realizadas desde a última Assembleia de Freguesia, nomeadamente: a substituição
da iluminação no posto de CTT e Junta de Freguesia; a pavimentação do alargamento da
Rua da Ínsua, da Rua José Lopes Ribeiro Almeida, da parte final da Travessa do Cruzeiro e
da parte danificada na Rua da Espinheira, com colaboração da Câmara Municipal; a
canalização das águas pluviais na Rua dos Bajuncos e na Rua Padre Domingos José Reis
Júnior; a requalificação da fonte do Troncal; a análise da água da fonte do Lourinhal; a
limpeza das propriedades da Junta de Freguesia; o início do alargamento da rua no
Lourinhal; a construção de valetas na Rua Dr. José Lopes Godinho e a limpeza e
manutenção de espaços públicos. -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 10 – “Período reservado ao público” – não houve intervenções. --------------------------- 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: ________________

