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						 								Ata	da	sessão	ordinária	de	30	de	Dezembro	de	2019	
	

Aos	trinta	dias	do	mês	de	Dezembro	de	dois	mil	e	dezanove,	no	edifício	da	sede	da	

Junta	de	Freguesia,	na	Rua	Conde	de	Ferreira	n.º	1,	realizou-se	a	sessão	ordinária	

da	Assembleia	de	Freguesia,	com	a	seguinte	ordem	de	trabalhos:	-----------------------	

1. Início	dos	trabalhos;	----------------------------------------------------------------------------	

2. Expediente;	----------------------------------------------------------------------------------------	

3. Período	de	intervenção	aberto	ao	público;	-----------------------------------------------	

4. Período	antes	da	ordem	do	dia:	-------------------------------------------------------------	

	 4.1.-	 Interpelação	 à	 Junta	 de	 Freguesia	 sobre	 a	 atividade	 da	 respetiva	

	 administração.	--------------------------------------------------------------------------------	

5. Período	da	ordem	do	dia:	---------------------------------------------------------------------	

	 5.1.	 -	 Apreciação	 da	 informação	 escrita	 do	 Presidente	 da	 Junta	 de	

	 Freguesia		 acerca	 da	 atividade	 exercida,	 bem	 como	 da	 situação	

	 financeira	da	mesma.	-----------------------------------------------------------------------	

	 5.2.	 –	 Análise	 e	 deliberação	 sobre	 as	 Grandes	 Opções	 do	 Plano	 e	

	 Orçamento,		Plano	Plurianual	 de	 Investimento	 e	Quadro	de	Pessoal	 para	

	 2020.	---------------------------------------------------------------------------------------------	

Os	trabalhos	foram	presididos	pelo	Presidente	da	Assembleia,	Paulo	Alexandre	dos	

Santos	 Costa,	 tendo	 como	 Secretários	 Judite	 Marlene	 Medeiros	 Bartolomeu	 e	

Carla	Milena	Vicente	dos	Santos,	1.º	e	2.º,	respectivamente.	------------------------------	

PONTO	1.-	INÍCIO	DOS	TRABALHOS:	-------------------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Eram	vinte	horas	quando	foi	declarada	aberta	a	sessão,	(ordinária)	da	Assembleia	

de	Freguesia	de	Oliveira	do	Bairro,	tendo	dirigido	respeitosos	cumprimentos	ao	Sr.	

Presidente	da	 Junta	de	 Freguesia,	 Executivo	da	 Junta	de	 Freguesia,	Membros	da	

Assembleia	de	Freguesia	e	público	presente.	--------------------------------------------------

Após	ser	confrontado	com	a	ausência	do	habitual	2.º	Secretário,	o	Presidente	da	
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Mesa	propôs	aos	membros	presentes	a	aplicação	do	art.º	12.º	do	Regimento,	ou	

seja:	que	a	vaga	ocorrida	fosse	preenchida	pelo	cidadão	imediatamente	a	seguir	na	

ordem	 da	 respectiva	 lista,	 o	 que	 foi	 aceite,	 unanimemente,	 por	 estes.	 Assim,	 e	

neste	 seguimento,	 foi	 o	 faltoso	 Marco	 Paulo	 Gomes	 Lopes,	 (2.º	 Secretário),	

substituído	 por	 Carla	 Milena	 Vicente	 dos	 Santos	 na	 respectiva	 função.	 Foi	 de	

seguida	dada	palavra	ao	1.º	Secretário,	Judite	Marlene	Medeiros	Bartolomeu,	para	

proceder	à	conferência	das	presenças.	----------------------------------------------------------	

1.º	Secretário	Judite	Marlene	Medeiros	Bartolomeu:	--------------------------------------	

Paulo	Alexandre	dos	Santos	Costa	–	presente.	-------------------------------------------------		

Judite	Marlene	Medeiros	Bartolomeu	–	presente.	--------------------------------------------	

Marco	Paulo	Gomes	Lopes	–	ausente.	-----------------------------------------------------------	

Cristina	Maria	Ferreira	da	Silva	–	ausente.	------------------------------------------------------	

Lucénio	Rodrigues	de	Almeida	–	ausente.	------------------------------------------------------	

Carla	Sofia	Dias	Mota	–	presente.	-----------------------------------------------------------------	

António	Poutena	–	presente.	-----------------------------------------------------------------------	

Eugénio	Ferreira	de	Jesus	–	presente.	------------------------------------------------------------	

Leontina	Azevedo	da	Silva	Novo	–	presente.	---------------------------------------------------	

Arlindo	Vidal	Gabriel	Oliveira	Martins	–	ausente.	---------------------------------------------	

Sandra	Filipa	de	Oliveira	Fontes	–	presente.	----------------------------------------------------	

José	António	Alves	da	Costa	–	ausente.	---------------------------------------------------------	

Virgílio	de	Jesus	Nunes	Cardoso	–	presente.	----------------------------------------------------	

Carla	Milena	Vicente	dos	Santos	–	presente	----------------------------------------------------	

Fábio	Miguel	Neves	de	Almeida	–	presente	-----------------------------------------------------	

Stephanie	Vela	Rodrigues	de	Almeida	–	presente	---------------------------------------------	

Luís	Filipe	Caldeira	Vieira	–	presente	-------------------------------------------------------------	

Fernando	Manuel	Ribeiro	Sousa	–	presente	----------------------------------------------------		

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	
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Efetuada	 que	 foi	 a	 chamada	 verificou-se	 a	 ausência	 dos	 Ilustres	 Membros	 da	

Assembleia	 de	 Freguesia:	Marco	 Paulo	 Gomes	 Lopes,	 Cristina	Maria	 Ferreira	 da	

Silva,	Lucénio	Rodrigues	de	Almeida,	Arlindo	Vidal	Gabriel	Oliveira	Martins	e	José	

António	 Alves	 da	 Costa.	 O	 Presidente	 da	 Mesa	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia	

informou	 que	 os	 Membros	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia	 faltosos	 e	 supra	

identificados	 transmitiram,	 por	 escrito,	 a	 informação	 das	 ausências	 e	 as	

respectivas	justificações	das	faltas,	tendo	as	mesmas	sido	consideradas	justificadas	

e	tendo	as	suas	substituições	sido	feitas	pelos	elementos	seguintes	da	Lista	que	se	

encontravam	presentes	–	os	quais	foram	convidados	a	participar	nos	Trabalhos	da	

presente	 Sessão	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia,	 designadamente:	 Carla	 Milena	

Vicente	dos	Santos	(em	substituição	de	Marco	Paulo	Gomes	Lopes);	Fábio	Miguel	

Neves	de	Almeida	(em	substituição	de	Cristina	Maria	Ferreira	da	Silva);	Stephanie	

Vela	 Rodrigues	 de	Almeida	 (em	 substituição	 de	 Lucénio	 Rodrigues	 de	 Almeida);	

Luís	 Filipe	 Caldeira	 Vieira	 (em	 substituição	 de	 Arlindo	 Vidal	 Gabriel	 Oliveira	

Martins);	e	Fernando	Manuel	Ribeiro	de	Sousa	(em	substituição	de	José	António	

Alves	da	Costa).	----------------------------------------------------------------------------------------	

Conferidas	assim	as	presenças,	e	nos	termos	e	para	os	efeitos	do	36.º,	n.º	1	alínea	

a)	 do	 Regimento	 desta	 Assembleia	 de	 Freguesia	 –	 votação	 e	 aprovação	 de	 Atas	

anteriores	-,	o	Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	perguntou	se	esta	dispensava	a	

leitura	 da	 Atas	 sujeitas	 a	 aprovação	 -	 Atas	 respeitantes	 às	 Assembleias	 de	

Freguesia,	 (todas	 ordinárias),	 de	 27	 de	 Junho	 de	 2019	 e	 de	 26	 de	 Setembro	 de	

2019	 -,	 o	 que	 teve	 a	 anuência	 desta.	 Colocou	 de	 seguida	 as	 referidas	 Atas	 à	

votação,	 (ressalvando	 que	 só	 agora	 foi	 possível	 –	 por	 dificuldades	 técnicas	 de	

gravação	e	pela	extensão	das	mesmas	–	estarem	concluídas),	tendo-se	verificado	a	

aprovação	das	mesmas,	por	unanimidade.	Ainda	assim,	e	atenta	a	intervenção	do	

Membro	da	Assembleia	Leontina	Azevedo	da	Silva	Novo	esta	chamou	à	atenção	do	

facto	 de	 a	 Ata	 de	 Setembro	 padecer	 de	 uma	 gralha	 meramente	 de	 escrita	 –	

designadamente	na	página	catorze,	 linha	sete:	onde	consta	e	se	escreve	“valores	
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que	a	autarquia	irá	pagar”,	deverá	constar	e	escrever-se	“valores	que	a	autarquia	

irá	cobrar.	Confirmado	tal	 lapso,	de	escrita,	 ficou	assente	que	será	 feita	a	devida	

correção.	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Após,	 nos	 termos	 e	 para	 os	 efeitos	 de	 cumprimento	 do	 Ponto	 3	 da	 ordem	 de	

trabalhos,	-	o	“Período	de	Intervenção	Aberto	ao	Público”	-,	e	conforme	estipula	o	

Regimento	da	Assembleia	de	Freguesia,	o	Presidente	da	Mesa	convidou	todos	os	

interessados	a	intervir	em	tal	período,	(a	tal	destinado),	informando	que,	quem	o	

pretendesse	 fazer	 realizasse	 inscrição	 prévia,	 fazendo	 chegar	 essa	 inscrição	 e	

intenção	à	mesa	à	medida	que	fossem	decorrendo	os	trabalhos.	------------------------	

PONTO	2.	–	EXPEDIENTE:	---------------------------------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Esclareceu	 que	 este	 Ponto	 da	 Ordem	 de	 Trabalhos	 era	 destinado	 à	 leitura	 da	

correspondência	 e	 dos	 pedidos	 de	 informação,	 requerimentos,	 esclarecimentos,	

propostas	 e	 respectivas	 respostas	 que	 tenham	 sidos	 formuladas	 à	 Junta	 de	

Freguesia	 de	 Oliveira	 do	 Bairro	 no	 intervalo	 de	 tempo	 que	 mediou	 a	 presente	

sessão	 e	 a	 anterior.	 Tendo	 dado	 conta	 aos	 presentes	 do	 facto	 de	 terem	 sido	

recepcionados,	 via	 postal	 e	 bem	 assim	 electronicamente,	 (via	 e-mail),	 inúmeros	

convites,	de	 iniciativas	actuais	no	contexto	de	actividades	culturais	e/ou	de	 lazer	

em	 curso,	 de	 carácter	 corrente	 e	 que	 não	 se	 enquadram,	 portanto,	 no	 âmbito	

deste	ponto	da	ordem	de	trabalhos.	-------------------------------------------------------------	

No	 entanto,	 pretendeu,	 pela	 sua	 importância	 e	 relevância	 para	 a	 freguesia	 de	

Oliveira	do	Bairro,	dar	conhecimento	e	prestar	esclarecimentos	no	tocante	a	duas	

situações:	 a	 primeira	 delas	 prendeu-se	 com	 a	 intenção	 de	 dar	 conta	 a	 esta	

Assembleia	do	ponto	de	situação	relativamente	a	um	Assunto	que	foi	 tratado,	 (e	

aprovado	unanimemente),	nesta	mesma	Assembleia	de	Freguesia,	há	cerca	de	um	

ano,	 -	 Assembleia	 da	 Sessão	 Ordinária	 de	 27	 de	 Dezembro	 de	 2018	 -,	

designadamente	o	da	“cedência	da	parcela	a	destacar	com	a	área	de	930	m2,	do	

artigo	 matricial	 número	 5749,	 para	 construção	 da	 sede	 da	 Associação	 Cultural	
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Recreativa	e	Desportiva	da	Murta,	através	da	constituição	de	usufruto”.	Informou	

que	o	pedido	de	Destaque	tinha	sido	deferido	pela	Câmara	Municipal	e	que	apenas	

agora	o	tinha	sido	porque	havia	no	prédio	em	causa	uma	desconformidade	formal	

em	termos	de	área	que	teve	que	ser	rectificada	a	nível	documental.	Mais	informou	

que	 no	 decorrer	 da	 próxima	 semana	 a	 Junta	 de	 Freguesia,	 no	 cumprimento	 da	

referida	 deliberação,	 iria	 dar	 continuidade	 à	 mesma,	 apresentando	 junto	 dos	

Serviços	de	Finanças	a	competente	participação	-	Modelo	1	do	IMI	-	e	depois,	junto	

da	 Conservatória	 do	 Registo	 Predial,	 proceder	 ao	 registo	 das	 duas	 parcelas	

resultantes	do	Destaque	-	a	parcela	mãe,	(prédio	original),	e	a	parcela	a	destacar,	

para	depois,	posteriormente,	se	poder	constituir	o	usufruto	a	favor	da	Associação.		

A	segunda	situação	reportou-se	à	 levada	ao	conhecimento	desta	Assembleia	que	

havia	 recepcionado	 um	 pedido	 escrito	 do	 Membro	 desta	 Assembleia	 –	 o	 Sr.	

Eugénio	 Ferreira	 de	 Jesus,	 sob	 o	 assunto	 “Solicitação	 de	 Documentos”,	 no	 qual	

solicitou	 ao	 Presidente	 da	 Mesa,	 que	 providenciasse	 junto	 do	 Executivo	 desta	

Junta	de	Freguesia	a	disponibilização	das	atas	das	reuniões	do	Executivo.	Informou	

que	 as	 mesmas	 foram	 disponibilizadas	 ao	 Sr.	 Eugénio,	 também	 por	 escrito	 -	

designadamente	 via	 email	 -	 para	 o	 endereço	 electrónico	 habitual	 para	 onde	 lhe	

são	 enviadas	 as	 convocatórias,	 tendo	 sido	 assim	 dado	 cumprimento,	 em	

conformidade,	a	este	pedido	e	esta	solicitação.	-----------------------------------------------	

PONTO	3.	–	PERÍODO	DE	INTERVENÇÃO	ABERTO	AO	PÚBLICO:	-------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Constatou	 que	 não	 chegaram	 à	 Mesa	 quaisquer	 inscrições	 do	 público	 presente	

para	efeitos	de	pretensão	de	intervenção.	Ainda	assim,	foi	perguntado	novamente	

sobre	 eventual	 tomada	 de	 palavra,	 não	 tendo	 havido	 qualquer	manifestação	 de	

vontade	nesse	sentido.	-------------------------------------------------------------------------------	

PONTO	4.	–	PERÍODO	ANTES	DA	ORDEM	DO	DIA:	-------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	
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Relembrou	os	Membros	da	Assembleia	de	Freguesia	que	 tal	Ponto	da	Ordem	de	

Trabalhos	 se	 destina,	 entre	 outros,	 para	 que	 tais	 Ilustres	 Membros	 possam	

interpelar	 a	 Junta	 de	 Freguesia,	 sobre	 assuntos	 da	 própria	 administração	 e/ou	

outros	assuntos	que	bem	entendam,	com	excepção	daqueles	que	fazem	parte	da	

“Ordem	do	Dia”.	De	seguida,	perguntou	aos	Membros	da	Assembleia	se	queriam	

intervir,	não	se	tendo	verificado	tal	intenção	por	qualquer	dos	Membros.	------------	

PONTO	5.	–	PERÍODO	DA	ORDEM	DO	DIA:	-----------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------

Informou	que,	nos	termos	conjugados	dos	artigos	39.º,	n.º	2	e	30.º,	n.º	3	alínea	e)	

do	Regimento	desta	Assembleia	de	Freguesia,	 tal	Ponto	–	“Período	da	Ordem	do	

Dia”	–	teria	forçosamente	que	se	iniciar	com	a	apreciação	da	informação	escrita	do	

Senhor	Presidente	da	Junta	de	Freguesia	acerca	da	atividade	exercida,	bem	como	a	

situação	financeira	da	mesma.	Esclareceu	ainda	que	tal	Ponto	foi	instruído	através	

do	 envio	 do	 documento	 “Atividade	 da	 Junta	 de	 Freguesia	 de	 Oliveira	 do	 Bairro	

referente	ao	período	de	16	de	 Setembro	de	2019	a	13	de	Dezembro	de	2019”.	 E	

tendo	passado	de	 seguida	a	palavra	ao	Senhor	Presidente	da	 Junta	de	Freguesia	

para	apresentar	o	referido	documento,	e	bem	assim,	abrindo	a	discussão	do	Ponto	

em	questão.	---------------------------------------------------------------------------------------------	

5.1.-	 Apreciação	 da	 informação	 escrita	 pelo	 Presidente	 da	 Junta	 de	 Freguesia	

acerca	da	atividade	exercida,	bem	como	da	situação	financeira	da	mesma.	---------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------	

Dirigiu	 respeitosos	 cumprimentos	 ao	 Membros	 que	 compõem	 a	 Mesa,	 aos	

restantes	Ilustres	Membros	da	Assembleia	de	Freguesia,	ao	Executivo	da	Junta	de	

Freguesia	 e	 público	 presente.	 Pretendeu,	 antes	 de	 apresentar	 a	 temática	 da	

actividade	 da	 Junta	 de	 Freguesia	 no	 período	 em	 questão,	 dar	 ênfase	 e	

conhecimento	 relativamente	 a	 algumas	 situações	 que	 ocorreram	 durante	 tal	

período:	 a	 primeira,	 com	 a	 intenção	 de	 saudar	 a	 Professora	 Leontina	 Novo	

enquanto	 futura	 Provedora	 da	 Santa	 Casa	 da	Misericórdia	 de	Oliveira	 do	Bairro,	
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“sabendo	o	peso	que	essa	Instituição	e	essa	IPSS	tem	no	nosso	concelho”;	desejar,	

em	 nome	 do	 Executivo	 e	 em	 nome	 particular,	 os	 melhores	 sucessos	 para	 o	

mandato	 do	 qual	 vai	 tomar	 posse	 dentro	 em	 breve,	 ambicionando-lhe	 tudo	 de	

bom,	os	maiores	sucessos	para	a	Instituição	e	afirmando	que	“poderá	contar	com	a	

Junta	de	Freguesia	naquilo	que	a	mesma	conseguir	ajudar,	à	imagem	daquilo	que	

sempre	 foi	 feito	 ao	 longo	 destes	 anos,	 certamente	 também	 nos	 mandatos	

anteriores”.	 Prestou	 mais	 dois	 agradecimentos:	 o	 primeiro	 ao	 Membro	 desta	

Assembleia,	o	Dr.	Arlindo	Vidal	que,	na	sequência	daquilo	que	já	tinha	manifestado	

por	escrito	ao	Executivo,	reiterou	a	dispensa	de	recebimento	do	valor	das	senhas	

de	 presença	 nas	 Assembleias	 de	 Freguesia	 em	 todo	 o	 seu	 mandato	 revertendo	

aquelas	para	o	Orçamento	desta	Junta	de	Freguesia.	O	segundo	–	agradecimento	-	

ao	Sr.	Miguel	Oliveira,	por	coincidência	filho	da	Professora	Leontina	Novo,	por	ter	

colaborado	 com	 a	 Junta	 de	 Freguesia	 durante	 este	 período	 no	 sentido	 de	 fazer	

uma	avaliação	aos	consumos	energéticos	desta	Junta;	por	tê-lo	feito	de	uma	forma	

não	 onerosa,	 mostrando	 colaboração	 total	 e	 pronta	 e	 tendo	 ajudado	

tecnicamente,	uma	vez	que	domina	a	área,	e	afirmando	que,	em	termos	práticos,	

ajudará	esta	Junta	de	Freguesia	a	reduzir	alguns	custos	referentes	a	tal	rubrica	que	

inclusive	tem	um	certo	peso	dentro	das	despesas	e	do	orçamento	da	mesma.	-------	

Posteriormente	 passou	 à	 apresentação	 da	 temática	 “Atividade	 da	 Junta	 de	

Freguesia	de	Oliveira	do	Bairro	referente	ao	período	de	16	de	Setembro	de	2019	a	

13	de	Dezembro	de	2019	”	e,	em	suma,	começou	por	destacar	algumas	actividades	

que	 foram	 desenvolvidas	 neste	 hiato	 temporal	 e	 que	 haviam	 sido	 inclusive	

manifestações	de	alguns	Membros	da	Assembleia	de	Freguesia,	a	saber:	a	questão	

do	mural	da	envolvente	à	Junta	de	Freguesia,	informando	que	os	novos	azulejos	já	

estão	 nesta	 Junta	 de	 Freguesia,	 aguardando-se	 apenas	 que	 existam	 condições	

meteorológicas	e	disponibilidade	por	parte	dos	 recursos	humanos	para	 se	poder	

fazer	a	 troca	e	a	 reparação	do	mural.	 Informou	 igualmente	que,	 tendo	em	conta	

uma	preocupação	manifestada	pelo	 Sr.	 António	 Poutena	no	que	dizia	 respeito	 à	
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questão	das	valetas	na	Serena,	foi	agora	possível	debelar	tal	situação.	Bem	como	

informou,	no	 seguimento	de	uma	 chamada	de	atenção	 suscitada	pela	Dra.	Carla	

Mota	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 temática	 da	 preocupação	 com	 a	 manutenção,	

preservação	 e	 promoção	 dos	 parques	 da	 Freguesia	 que,	 (e	 não	 obstante	 	 tal	

Membro	se	ter	referido	há	data	ao	Parque	da	Seara),	mediante	uma	avaliação	que	

foi	 feita	 durante	 este	 período,	 está	 prevista	 uma	 intervenção	 no	 Parque	 da	

Canhota,	 (a	 realizar	 em	 breve),	 com	 o	 objectivo	 de	 ser	 levada	 a	 cabo	 uma	

reabilitação	 das	 árvores	 existentes,	 -	 choupos,	 e	 eventualmente	 colocação	 de	

novos.	 Finalizou	 destacando	 alguns	 trabalhos	 de	 limpeza	 e	 manutenção	

desenvolvidos,	 bem	 como	 a	 realização	 de	 obras	 diversas	 em	 vários	 locais	 da	

freguesia	 no	 período	 a	 que	 se	 reporta,	 designadamente	 algumas	 reparações	 e	

requalificações	de	passeios,	de	valetas	e	de	um	trabalho	na	Rua	da	Légua	Seca	de	

escorrimento	de	terras	e	lamas	em	zona	de	vivendas	relativamente	recentes.	-------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Feita	 tal	 exposição,	 foi	 perguntado	 aos	 Membros	 da	 Assembleia	 se	 queriam	

intervir.	 Tendo-se	 verificado	 tal	 intenção	 pelos	 Membros	 e	 nos	 termos	 infra	

descritos.	------------------------------------------------------------------------------------------------	

Membro	da	Assembleia	Virgílio	de	Jesus	Nunes	Cardoso:	---------------------------------	

Na	 sua	 intervenção,	 em	 suma,	 questionou	 algumas	 das	 actividades	 da	 Junta	 de	

Freguesia,	 designadamente	 uma	 situação	 em	 particular:	 o	 caso	 “do	 sentido	

proibido	 na	 Rua	 da	 Nossa	 Senhora	 da	 Saúde”.	 Referiu	 ter	 conhecimento	 de	 um	

abaixo-assinado	relativamente	a	tal	assunto,	expressando	a	opinião	de	que	tal	Rua	

não	tem	porque	ter	sentido	proibido,	uma	vez	que	se	trata	de	uma	estrada	larga.	

Pretende	ainda	ser	esclarecido	relativamente	ao	ponto	de	situação	na	Rua	Ferreira	

Campos	–	a	qual	foi	cortada	à	circulação	para	serem	colocadas	manilhas	há	já	três	

meses.	----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Membro	da	Assembleia	António	Poutena:	----------------------------------------------------	
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Na	sua	intervenção,	em	suma,	expressou	a	sua	satisfação	por	ver	alguns	trabalhos	

concluídos,	 ou	 em	 vias	 disso	 –	 referindo-se	 concretamente	 às	 valetas	 da	 Rua	

Principal	 da	 Serena	 e	 ao	 mural.	 No	 entanto,	 chamou	 à	 atenção	 de	 dois	 outros	

casos	que,	na	sua	opinião,	deveriam	ser	igualmente	definitivamente	resolvidos	-	o	

caso	das	valetas	na	Lavandeira,	e	também	as	da	Rua	de	Santo	António.	Referiu-se	

também	e	novamente	ao	facto	de	a	sala	onde	decorrem	as	presentes	Assembleias	

de	 Freguesia	 não	 ter	 a	 dignidade	 que	merece	 e	 reafirmou	 a	 opinião	 de	 que	 é	 o	

tempo	de	investir	para	resolver	tal	situação.	Finalmente	questionou	o	facto	de,	no	

inventário	 da	 Junta	 de	 Freguesia	 não	 constar	 arrolado	o	 Fontanário	 da	 Serena	 –	

pretendeu	 ser	 elucidado	 sobre	 se	 o	mesmo	 já	 está	 regularizado,	 uma	 vez	 que	 a	

Junta	de	Freguesia	investiu	já	na	pintura	de	tal	bem,	manifestando	estranheza	pelo	

facto	de	estar	omisso	no	património	da	Junta	de	Freguesia.	-------------------------------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------	

Na	 sua	 intervenção,	 respondeu,	 em	 suma,	 o	 seguinte:	 quanto	 à	 intervenção	 do	

Membro	Virgílio	de	Jesus	Nunes	Cardoso	esclareceu	que,	relativamente	à	questão	

do	sentido	proibido	na	Rua	Nossa	Senhora	da	Saúde,	tal	questão	foi	levantada	e	foi	

entregue	 à	 Câmara	Municipal,	 e	 que	 a	mesma	 não	 passou,	 não	 passa,	 por	 esta	

Junta	de	Freguesia.	Esclareceu	que	a	legitimidade	de	tal	decisão	é	do	Município	e	

que	 actualmente	 a	 mesma	 se	 encontra	 nas	 mãos	 do	 Sr.	 Presidente	 da	 Câmara	

Municipal.	Informou	que	tem	indagado,	junto	da	Câmara	Municipal,	no	sentido	de	

saber	uma	data	previsível	de	solução	a	apresentar	para	aquela	Rua,	e	bem	assim	o	

sentido	da	mesma.	No	que	diz	respeito	à	Rua	Ferreira	Campos,	informou	que	tem	

que	 ver	 essencialmente	 com	disponibilidade	de	 tempo	para	 se	 conseguir	 fazer	 a	

obra	e	 também	por	 razões	que	 são	 alheias	 a	 esta	 Junta	de	 Freguesia	 –	 como	as	

condições	climatéricas,	por	exemplo.	------------------------------------------------------------	

No	que	diz	 respeito	às	questões	 levantadas	pelo	Sr.	António	Poutena,	esclareceu		

que	 a	 questão	 das	 valetas	 é	 uma	 questão	 de	 tempo,	 uma	 vez	 que	 a	 Junta	 de	

Freguesia	não	consegue	intervir	em	todas	elas	ao	mesmo	tempo;	informou	que	o	
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critério	foi	o	de	estabelecer	prioridades	em	algumas	que	o	executivo	achou	serem	

prioritárias;	 e	 afirmando	 que	 todas	 serão	 concluídas	 a	 breve	 trecho.	 No	 que	 diz	

respeito	 à	 Sala	 onde	 se	 realizam	 as	 Assembleias	 de	 Freguesia	 informou	 que	 a	

(unanimemente)	 pretendida	 intervenção	 está	 presente	 no	 Plano	 de	 Atividades	

para	 o	 próximo	 ano,	 e	 que,	 por	 tanto,	 tal	 reabilitação	 vai	mesmo	 acontecer.	No	

que	 diz	 respeito	 ao	 Fontanário	 da	 Serena	 e	 de	 este	 não	 constar	 do	 rol	 do	

inventário	dos	bens	desta	Junta	de	Freguesia	esclareceu	que	se	trata	de	um	mero	

lapso	–	e	que	o	mesmo	será	corrigido.	-----------------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Perguntou	 aos	 Membros	 da	 Assembleia	 se,	 não	 obstante	 os	 esclarecimentos	

prestados	pelo	Sr.	Presidente	da	Junta	de	Freguesia	pretendiam	replicar	ou	pedir	

algum	esclarecimento	adicional.	Tendo-se	verificado	tal	intenção	pelos	Membros	e	

nos	termos	infra	descritos.	--------------------------------------------------------------------------	

Membro	da	Assembleia	António	Poutena:	----------------------------------------------------	

Referiu	 que	 havia	 colocado	 questões	 que	 não	 obtiveram	 resposta,	

designadamente	a	relativa	à	situação	das	valas	nos	Bombeiros.	--------------------------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------	

Em	 resposta	 esclareceu	 que,	 relativamente	 à	 vala	 dos	 Bombeiros,	 a	 informação	

que	consta	do	Documento	em	apreciação	não	se	 trata	de	um	erro,	uma	vez	que	

foram	duas	as	solicitações	diferentes	que	a	Junta	de	Freguesia	teve	no	local,	o	que	

a	levou	a	intervir,	de	facto,	duas	vezes.	----------------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Efectuados	 todos	 os	 esclarecimentos	 relativamente	 aos	 intervenientes	 supra,	 o	

Membro	 Carla	 Sofia	 Dias	Mota	manifestou	 intenção	 em	 intervir	 neste	 Ponto	 da	

Ordem	de	Trabalhos.	---------------------------------------------------------------------------------	

Membro	da	Assembleia	Carla	Sofia	Dias	Mota:	----------------------------------------------	

Na	sua	intervenção,	em	suma,	reiterou	a	preocupação	já	expressada	em	anteriores	

Assembleias	 em	 relação	 ao	 Parque	 da	 Seara.	 Reafirmou	 que	 gostaria	 de	 ver	
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concretizada	uma	das	suas	manifestações	desde	sempre	reclamadas	relativa	a	tal	

Parque	 –	 que	 tem	 que	 ver	 com	 os	 acessos	 e	 o	 abandono	 a	 que	 o	mesmo	 tem	

estado	 votado.	 E	 nesse	 particular	 questionou	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Junta	 de	

Freguesia	sobre	a	prometida	reunião	com	o	Sr.	Presidente	da	 Junta	de	Freguesia	

de	Oiã	sobre	tal	assunto	e	o	respectivo	resultado.	--------------------------------------------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------	

Em	resposta	informou	que	tem	falado	com	Sr.	Presidente	da	Junta	de	Freguesia	de	

Oiã	sobre	a	questão	do	Parque	da	Seara,	sempre	no	sentido	de	poder	articular	com	

este	um	rumo	a	dar	a	tal	Parque;	transmitiu	no	entanto	que	eventual	investimento	

a	realizar	irá	sempre	muito	para	além	das	possibilidades	orçamentais		que	Junta	de	

Freguesia	como	a	de	Oliveira	do	Bairro	poderá	fazer	e	que	terão	sempre	que	ser	

apoiados	pelo	Município	e	até	por	eventuais	fundos	comunitários.	---------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Efectuados	todos	os	esclarecimentos	e	não	tendo	havido	mais	manifestações	para	

intervir	no	presente	ponto	por	parte	dos	Membros	da	Assembleia	de	Freguesia,	o	

Presidente	da	Mesa	prosseguiu	com	a	“ordem	de	 trabalhos”	e	bem	assim	com	o	

ponto	seguinte	da	“ordem	do	dia”.	---------------------------------------------------------------	

5.2.-	 Análise	 e	 deliberação	 sobre	 as	 Grandes	 Opções	 do	 Plano	 e	 Orçamento,	

Plano	Plurianual	de	Investimento	e	Quadro	de	Pessoal	para	2020.	---------------------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------

Na	 sua	 intervenção,	 em	 suma,	 enquadrou	 o	 tema	 em	 discussão,	 afirmando	 que	

este	 Ponto	 é	 importantíssimo	 para	 aquilo	 que	 é	 o	 ano	 que	 se	 avizinha	 para	 os	

destinos	da	Junta	de	Freguesia.	Afirmou	que	continuará	o	investimento	na	limpeza	

(dos	passeios	e	das	valetas)	e	manutenção	dos	seus	espaços	verdes,	apostando	na	

melhoria	 e	 eficiência	 desses	 trabalhos;	 que	 ao	 longo	 do	 presente	 ano	 foram	

aumentadas	as	 zonas	de	passeios	existentes,	 foram	requalificadas	valetas,	 foram	

criadas	outras,	foram	arranjados	passeios,	foi	aumentada	a	rede	de	águas	pluviais,	

requalificados	 caminhos,	 foram	dotados	arruamentos	de	uma	maior	 segurança	e	
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foi	 realizado	um	forte	 trabalho	 tendo	em	vista	a	criação	de	uma	 imagem	forte	e	

vincada	da	freguesia	de	Oliveira	do	Bairro.	Realçou	que	tinha	também	sido	o	ano	

da	concepção	de	toda	a	arte	urbana	que	havia	sido	projetada,	da	regeneração	dos	

espaços	 centrais	 da	 freguesia	 de	Oliveira	 do	 Bairro;	 o	 ano	 da	 criação	 do	 evento	

“Oliveira	a	Mexer”;	o	ano	da	criação	da	primeira	aplicação	para	telemóveis	de	uma	

freguesia	 do	 nosso	 concelho;	 o	 ano	 da	 reformulação	 do	 site	 da	 Junta.	 Relevou	

igualmente	que	foi	levada	a	cabo	a	desejada	requalificação	da	Universidade	Sénior,	

(através	do	Orçamento	Participativo),	e	da	própria	Junta	de	Freguesia	que	investiu	

em	 benfeitorias	 e	 em	 espaços	 que	 não	 estavam	 contemplados	 dentro	 do	

Orçamento	Participativo	e	que	investiu	uma	boa	maquia	de	dinheiro	no	espaço	da	

UNISOB.	Realçou	o	facto	de,	em	termos	internos,	a	Junta	de	Freguesia	estar	mais	

digital,	 uma	 vez	 que	 a	 nova	 plataforma	 de	 gestão	 autárquica	 tem	 trazido	 mais	

facilidade	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 trabalho	 que	 é	 feito	 no	 dia-a-dia	 pelos	

colaboradores	e	administrativos	desta.	Focando-se	mais	concretamente	no	Ponto	

em	discussão	e	bem	assim	na	projeção	do	ano	de	2020	referiu:	que	no	âmbito	do	

evento	“Oliveira	a	Mexer”	se	vai	potenciar	o	investimento	de	limpeza	realizado	no	

Rio	Cértima	e	suas	envolventes,	o	investimento	que	foi	feito	na	Rota	das	Cegonhas,	

através	de	um	acrescento	a	tal	evento,	que	será	a	realização	do	primeiro	“Trail	do	

Cértima”,	em	Maio.	Deu	conta	da	intenção	de	manter	todos	aqueles	eventos	que	

tinham	 sido	 bem	 sucedidos,	 tais	 como	 o	 “Lado	 a	 Lado	 com	 os	 Rojões”,	 como	 o	

projeto	 da	 “Cultura	 Sénior”,	 a	 “Castanha	 na	 Cidade”;	 relativamente	 à	 UNISOB,	

referiu	 que	 continuará	 a	 ser	 uma	 aposta	 deste	 Executivo,	 potenciando	 tal	

Universidade	 Sénior	 com	 o	 acréscimo	 de	 novas	 disciplinas.	 Referiu	 também	 que	

terá	como	objectivo	a	ampliação	do	cemitério	de	Vila	Verde.	Finalmente	referiu-se	

a	 outros	 trabalhos	 paralelos	 que	 provavelmente	 poderão	 ter	 alguns	

desenvolvimentos	 no	 ano	 de	 2020	 e	 que	 estão	 ligados	 à	 atuação	 da	 Câmara	

Municipal,	 designadamente	a	 reabilitação	da	Rua	Maestro	Alfredo	Rodrigues	e	 a	

um	 terreno	 que	 a	 Junta	 de	 Freguesia	 é	 proprietária	 nesse	 arruamento;	 terreno	
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esse	 que	 foi	 devidamente	 delimitado	 com	 os	 confinantes	 e	 que	 foi	 entregue	 à	

Câmara	Municipal	para	elaboração	de	um	projeto	que	pode	visar	a	criação	de	uma	

bolsa	de	estacionamento	naquela	Rua;	facto	que,	a	confirmar-se	será	discutido	por	

esta	Assembleia	 tendente	a	 aprovar	 tal	medida.	Concluiu	deixando	uma	nota	de	

preocupação	que	se	prende	com	o	 facto	mais	que	provável	da	perda	de	receitas	

por	parte	da	Junta	de	Freguesia	no	ano	de	2020	e	vincando	a	sua	opinião	de	que	

“uma	 Junta	de	Freguesia	que	não	consiga	criar	 receita	para	além	da	normal	que	

deriva	de	impostos,	das	transferências	da	Câmara	Municipal,	vai	ser	uma	Junta	de	

Freguesia	 que,	 naturalmente,	 caminha	 para	 fazer	 manutenção	 e	 pouco	 mais”.	

Neste	 seguimento	 afirmou	 que	 irá	 sempre	 zelar	 e	 promover,	 à	 medida	 das	

possibilidades	 da	 Junta	de	 Freguesia,	 para	que	esta	 seja	 cada	 vez	mais	 capaz	de	

poder	 fazer	 coisas	 diferentes	 e	 diferenciadoras,	 que	 lhe	 permitam	 trazer	 valor	

acrescentado	e	criar	receita.	------------------------------------------------------------------------	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	

Feita	 tal	 exposição,	 foi	 perguntado	 aos	 Membros	 da	 Assembleia	 se	 queriam	

intervir.	 Tendo-se	 verificado	 tal	 intenção	 pelos	 Membros	 e	 nos	 termos	 infra	

descritos.	------------------------------------------------------------------------------------------------	

Membro	da	Assembleia	Leontina	Azevedo	da	Silva	Novo	---------------------------------	

Na	sua	intervenção	agradeceu	desde	logo	as	palavras	do	Presidente	da	Junta	sobre	

as	 felicitações	 que	 lhe	 haviam	 sido	 dirigidas.	 No	 tocante	 ao	 Ponto	 ora	 em	

discussão,	em	suma,	manifestou	a	sua	concordância	e	compreensão	relativamente	

à	realização,	em	2020,	das	atividades	que	tiveram	bom	desempenho	no	corrente	

ano.	Bem	como	manifestou	a	sua	consonância	com	o	que	já	havia	sido	explanado	

sobre	 a	 requalificação	 e	 melhoria	 das	 condições	 da	 sala	 onde	 se	 realizam	 as	

Assembleias	de	Freguesia,	chamando	à	atenção	que	tal	melhoria	também	deveria	

contemplar	 um	 investimento	 no	 equipamento,	 principalmente	 com	 cadeiras	 e	

mesas	 condignas	 e	 adaptadas	 à	 função.	 Qualificou	 de	 “interessante”	 o	 projecto	
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“Ruas	 da	 nossa	 Freguesia”	 porquanto	 pressupõe	 o	 levantamento	 dessas	 Ruas,	 o	

estudo	das	origens	seus	nomes	nomes,	da	história	que	lhes	esteja	ligada,	o	que	se	

revela,	de	facto,		 importante	porque	irá	valorizar	o	património	da	Freguesia.	Quis	

também	deixar	expresso	que	houve	alguma	perda	de	tempo	que	poderia	ter	sido	

evitada	 não	 obstante	 o	 facto	 da	 falta	 de	 formalização	 do	 terreno	 para	 a	

propriedade	 da	 Junta;	 estranhou	 ainda	 o	 facto	 de	 o	 valor	 cabimentado	 para	 as	

obras	 no	 referido	 cemitério	 ser	 muito	 reduzido.	 Finalmente	 mostrou	 alguma	

apreensão	 no	 que	 toca	 à	 desproporção	 de	 custo	 e	 investimento	 que	 implica	 a	

realização	do	evento	“Oliveira	a	Mexer”	em	relação	ao	orçamento	total	da	 Junta	

de	Freguesia,	podendo	tal	opção	penalizar	o	Orçamento	da	Junta	em	detrimento	

de	outros	investimentos	que	possam	ser	feitos,	inclusive	mais	duradouros.	----------	

Membro	da	Assembleia	António	Poutena:	----------------------------------------------------	

Na	sua	intervenção,	em	suma,	expressou	preocupação	com	as	“Grandes	Opções	do	

Plano	e	Orçamento,	Plano	Plurianual	de	Investimento”	para	o	ano	de	2020	uma	vez	

que	após	a	sua	análise	lhe	era	de	parecer	que	a	Freguesia	de	Oliveira	do	Bairro	se	

resumia	 apenas	 a	 Oliveira	 do	 Bairro,	 esquecendo-se	 lugares	 como	 a	 Serena	 ou	

Montelongo.	 Mostrou	 apreensão	 no	 foco	 que	 a	 Junta	 de	 Freguesia	 coloca	 na	

realização	de	eventos	como	o	“Oliveira	a	Mexer”	menosprezando	outros	trabalhos	

importantes	a	realizar	como	limpezas,	reabilitações	de	muros,	embelezamentos	de	

e	 em	 vários	 locais	 da	 Freguesia.	 Vincou	 também	 que	 lhe	 parecia	 igualmente	

estranho	o	baixo	orçamento	para	as	obras	que	se	pretendem	realizar	no	cemitério,	

tendo	em	consideração	a	dimensão	destas.	----------------------------------------------------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------	

Na	 sua	 intervenção,	 respondeu,	 em	 suma,	 o	 seguinte:	 quanto	 à	 intervenção	 do	

Membro	 Leontina	 Novo	 afirmou	 que	 o	 Ponto	 ora	 em	 discussão,	 não	 obstante	

referir-se	ao	ano	de	2020,	terá	que	ser	analisado	na	sequência	de	um	mandato	de	

quatro	anos	–	e	daí	a	aposta	numa	linha	de	continuidade.	Defendeu	que	o	evento	

“Oliveira	a	Mexer”	correu	muito	bem	na	sua	primeira	edição,	tendo	dinamizado	e	
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mobilizado	 a	 Freguesia	 e	 tendo	 criado	 uma	 receita	 extraordinária	 e	 importante	

para	 as	 Associações	 que	 nele	 participaram.	 Nesse	 seguimento	 afirmou	 que,	 não	

obstante	alguns	dos	eventos	ocorrerem	no	centro	da	cidade,	tal	não	significa	que	a	

Junta	 de	 Freguesia	 não	 se	 lembre	 das	 pessoas	 dos	 lugares,	 até	 porque	 a	maior	

partes	 das	 Associações	 que	 tiram	 partido	 desses	 eventos	 são	 desses	 mesmo	

lugares.	 Relativamente	 à	 questão	 levantada	 sobre	 o	 cemitério	 esclareceu	 que	 o	

facto	 de	 as	 obras	 se	 encontrarem	na	 fase	 em	 que	 estão	 se	 trata	 da	 gestão	 que	

parece	mais	assertiva	a	este	Executivo	tendo	em	conta	outros	investimentos	já	em	

curso;	e	até	porque	à	data,	o	terreno	de	facto	ainda	não	foi	(formalmente)	doado	à	

Junta	de	Freguesia.	Já	quanto	à	intervenção	do	Membro	António	Poutena,	voltou	a	

frisar	que	os	eventos	que	decorrem	em	Oliveira	do	Bairro	apenas	o	são	porque	é	o	

local	 onde	 se	 reúnem	 as	 melhores	 condições	 para	 que	 tenham	 o	 sucesso	

pretendido;	sendo	que,	os	principais	beneficiários	até	são	as	pessoas	e	Associações	

dos	lugares.	---------------------------------------------------------------------------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------

Feita	 tal	 exposição,	 foi	 perguntado	 aos	 Membros	 da	 Assembleia	 se	 queriam	

intervir	ou	se	pretendiam	mais	algum	esclarecimento,	não	se	tendo	verificado	tal	

intenção	por	qualquer	dos	Membros.	------------------------------------------------------------	

Como	 tal,	 o	 Presidente	 da	 Mesa	 colocou	 à	 votação	 o	 documento	 em	 análise	 –	

“Análise	 e	 deliberação	 sobre	 as	 Grandes	Opções	 do	 Plano	 e	Orçamento,	 Plano	

Plurianual	de	Investimento	e	Quadro	de	Pessoal	para	2020”	–	aprovado	com	dez	

votos	a	favor	e	três	abstenções.	------------------------------------------------------------------	

Presidente	da	Junta	de	Freguesia:	----------------------------------------------------------------	

Quis	tomar	da	palavra	no	intuito	de	desejar	a	todos	os	presentes	“umas	excelentes	

entradas	 neste	 novo	 ano	 2020	 que	 se	 avizinha”,	 desejando	 que	 corra	 tudo	 pelo	

melhor,	 desejando	 sucesso,	 saúde	 e	 que	 os	 desígnios	 e	 as	 vontades	 para	 a	

Freguesia	de	Oliveira	do	Bairro	se	concretizem	no	próximo	ano.	-------------------------	

Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia:	-------------------------------------------	



								 	 	ASSEMBLEIA	DE	FREGUESIA	DE	OLIVEIRA	DO	BAIRRO		
																																									
	

	

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia 30-12-2019 

 16 | 16 

	

Perguntou	à	Assembleia	se	via	ou	tinha	alguma	objeção	a	que	a	Ata	da	presente	

sessão	seja	aprovada	em	minuta,	-	não	se	tendo	verificado	qualquer	oposição	–	e	

expressou	igualmente	a	todos	os	presentes,	a	todos	os	fregueses	e	à	Freguesia	de	

Oliveira	do	Bairro	o	seu	desejo	de	um	excelente	ano	de	2020;	salutar,	próspero	e	

bem	sucedido	a	todos	os	níveis.	-------------------------------------------------------------------	

Não	 havendo	 mais	 assuntos	 a	 tratar,	 agradeceu	 a	 presença	 de	 todos,	 as	

respectivas	 colaborações	 e	 a	 forma	 ordeira	 e	 solene	 como	 decorreu	 esta	

Assembleia	 e	 deu	 como	 encerrada	 a	 sessão	 após	 aprovação	 da	 Ata	 em	minuta	

pelos	elementos	da	Assembleia	de	Freguesia	presentes.	-----------------------------------	

	Sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo presidente, respetivos	
Secretários.	----------------------------------------------------------------------------------------------	

	

O	Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia	

	

_________________________________	

(Paulo	Alexandre	dos	Santos	Costa)		

	
	

1.º	Secretário	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia	

	

_________________________________	

(Judite	Marlene	Medeiros	Bartolomeu)	

	
	

2.º	Secretário	da	Mesa	da	Assembleia	de	Freguesia	
	

_________________________________	

(Carla	Milena	Vicente	dos	Santos)	

									


