ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Ata da sessão ordinária de 19 de janeiro de 2018
Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, no edifício da sede da
Junta de Freguesia, realizou-se a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia,
com a seguinte Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------1 - INÍCIO DOS TRABALHOS -----------------------------------------------------------------------2 - EXPEDIENTE ----------------------------------------------------------------------------------------3 - INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO ----------------------------------------------------4 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------5 - ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------5.1. - Apreciação da informação do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma --------------------5.2 - Análise e votação para efeitos de aprovação das Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2018 e Mapa de Pessoal ------------------------------------------Os trabalhos foram presididos por JUDITE MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU
e secretariados por MARCO PAULO GOMES LOPES e CARLA MILENA VICENTE
DOS SANTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------Para além do Presidente da Junta SIMÃO MOREIRA VELA e do Secretário RUI
MANUEL NUNES BARQUEIRO, estiveram igualmente presentes nesta Sessão da
Assembleia de Freguesia, os Vogais do executivo da Junta de Freguesia
GRACINDA SILVA FERREIRA e LUÍS FILIPE DE JESUS AZEVEDO. -----------------Eram vinte horas quando foi declarada aberta a sessão. -------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – iniciou a sua intervenção cumprimentando todos os presentes,
tendo de seguida dado o uso da palavra ao Secretário Marco Paulo Gomes Lopes,
a fim de que este verificasse a presença dos Membros da Assembleia de Freguesia.
Efetuada que foi a chamada verificou-se a ausência do Presidente da Assembleia de
Freguesia PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA e do Membro da
Assembleia de Freguesia CRISTINA MARIA FERREIRA DA SILVA. --------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU --- informou que o Presidente da Assembleia Paulo Costa e o
Membro da Assembleia de Freguesia Cristina Ferreira da Silva solicitaram, por
escrito, as justificações das faltas por ponderosos e inadiáveis motivos profissionais
à presente Sessão da Assembleia de Freguesia, tendo as mesmas sido
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consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes da
Lista, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos
da presente Sessão da Assembleia de Freguesia JORGE ADRIANO FONSECA
DOS ANJOS e CARLA MILENA VICENTE DOS SANTOS e, ainda que, nos termos
n.º 4 do artigo 19º do Regimento da Assembleia de Freguesia em vigor o Presidente
da Mesa vai ser substituído pelo 1.º Secretário e para completar a mesa convidou o
Membro da Assembleia de Freguesia CARLA MILENA VICENTE DOS SANTOS. --No que respeita ao ponto 2 – EXPEDIENTE, a presidente da Mesa da Assembleia
de Freguesia disse não ter existido qualquer comunicação dirigida à Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – informou que se iria proceder á apreciação da Ata da Sessão
Extraordinária de 19 de janeiro de 2018 pedindo desculpas aos Membros da
Assembleia de Freguesia por a mesma ter sido disponibilizada apenas hoje em
virtude do pouco tempo útil que mediou a Sessão Extraordinária e a Sessão
Ordinária de hoje, tendo questionado os Membros da Assembleia de Freguesia se
tinham algum reparo a fazer em relação a Ata em questão. ---------------------------------Intervieram a este respeito os Membros da Assembleia de Freguesia EUGÉNIO
FERREIRA DE JESUS e LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO referindo não
estarem em condições para apreciar e votar a ata em questão pelo facto de a
mesma ter sido disponibilizada no próprio dia. --------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU retirou a ata da apreciação da Sessão da Assembleia de Freguesia
informando que a mesma seria apreciada e posteriormente votada na próxima
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia em virtude de não estarem reunidas
as condições para uma apreciação e votação responsável. --------------------------------De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: -------------------3 – INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo a senhora Presidente da Mesa
da Assembleia de Freguesia questionado o público presente, a fim de verificar se
alguém desejava intervir, o que não veio a suceder. ------------------------------------------De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: -------------------4 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, tendo a Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal solicitado aos Membros presentes que desejassem usar da
palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo posteriormente dado o uso
da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------------------------------------------Arlindo Vidal Gabriel Oliveira Martins - começou por cumprimentar todos os
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Disse que da leitura que fez da informação escrita do Presidente de Freguesia
acerca da atividade e situação financeira da Freguesia verificou que havia uma
gralha na página 6 com a data da informação descrita. ---------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – deu assim a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia
SIMÃO MOREIRA VELA para que se o desejasse respondesse às questões
levantadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – começou por
cumprimentar todos os presentes. ------------------------------------------------------------------Agradeceu o reparo do Membro da Assembleia de Freguesia e referiu que se trata
de uma gralha e que a mesma ia ser corrigida. -------------------------------------------------Informou ainda todos os presentes que a apreciação da informação escrita do
Presidente de Freguesia acerca da atividade e situação financeira da Freguesia
deverá ser efetuada aquando do início do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. --Foi assim concluído o ponto da ordem de Trabalhos. -----------------------------------------De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 5.1. Apreciação da informação do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da Freguesia referente ao
período de 21 de outubro de 2017 a 9 de janeiro de 2018. -------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU - deu o uso da palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia
SIMÃO MOREIRA VELA para que fizesse a apresentação do documento. ------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – apresentou o
documento e informou que ficava disponível a qualquer questão que queiram
colocar, se não se sentirem esclarecidos com a informação prestada na Atividade da
Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE
MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU solicitou aos Membros presentes que
desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo
posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS – referiu que, sobre o ponto 3. ATIVIDADES da
informação em apreciação, a Junta de Freguesia tem de publicitar e divulgar mais as
mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou, também, a retirada junto da Escola Profissional de uma estrutura de um
outdoor ainda da Campanha Eleitoral. -------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
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para que este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse que,
relativamente a critica sobre pouca publicidade e divulgação das atividades, a
divulgação e publicidade das atividades foi aquela que a Junta de Freguesia após
uma análise custo / benefício entendeu efetuar porque os recursos são muito
reduzidos, como os Membros da Assembleia de Freguesia sabem, mas
comprometeu-se no futuro em melhorar a publicidade e divulgação das atividades.--Sobre a atividade de solidariedade, Domingo Solidário, realizada no dia 29 de
outubro, no largo da Junta de Freguesia, a pouca divulgação e publicidade deveu-se
ao pouco tempo útil que mediou a nossa tomada de posse, dia 23 de outubro, e a
realização da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------Relativamente à retirada da estrutura metálica publicitária da campanha eleitoral
junto à Escola Profissional disse que tem de ser retirada bem como outras estruturas
que ainda estão por retirar. ---------------------------------------------------------------------------De seguida foi pedido o uso da palavra por outro Membro da Assembleia de
Freguesia, à Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a qual foi concedida. ANTÓNIO POUTENA – congratulou-se com o muito trabalho desenvolvido em tão
pouco tempo, descrito no ponto 5. OBRAS DIVERSAS, TRABALHOS DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO da informação em apreciação. ----------------------------------------------Referiu, também, que deve, no processo de colocação dos herbicidas nas valetas,
existir uma melhor coordenação com os trabalhos de limpeza das mesmas por forma
a melhorar a eficácia da colocação dos mesmos herbicidas. --------------------------------Verificou, ainda, que haviam gralhas no mesmo ponto, nomeadamente na página 4
na identificação da Rua da Calombra no lugar da Serena e na página 7 na
identificação do nome do lugar, Rua dos Moinhos lugar de Montelongo da Areia. ----Disse para finalizar que a poda das árvores junto da Capela da Serena deveria ter
sido efetuada antes da festa da Serena. ----------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
para que este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – agradeceu as palavras
do Membro da Assembleia sobre os trabalhos desenvolvidos pela Junta de
Freguesia e disse que os mesmos foram executados pela ordem de urgência que as
situações apresentavam. -------------------------------------------------------------------------------
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Confirmou, ainda, que as gralhas contidas no Ponto 5. da informação em
apreciação, descritas pelo membro da Assembleia de Freguesia, iam ser corrigidas.
E, sobre a poda das árvores junto da Capela da Serena reafirmou que as mesmas
foram podadas antes da realização da Festa do lugar da Serena. ------------------------De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 5.2. Análise e
votação para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento
para 2018 e Mapa de Pessoal. ---------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU - deu o uso da palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia
SIMÃO MOREIRA VELA para que fizesse a apresentação do documento. ------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – apresentou o
documento e informou que fica disponível a qualquer questão que queiram colocar,
se não se sentirem esclarecidos com a informação prestada os documentos em
apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE
MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU solicitou aos Membros presentes que
desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo
posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------JOSÉ ANTÓNIO ALVES DA COSTA - começou por cumprimentar todos os
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deu os parabéns ao Executivo pela forma como apresentaram os documentos indo
no caminho que tinham reivindicado no mandato anterior. -----------------------------------Deu também os parabéns por terem em consideração o reparo ambiental feito na
última Sessão da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------Disse que relativamente ao Plano Anual de Atividades, as atividades estavam
contextualizadas, percebendo-se aquilo que a Junta de Freguesia pretende fazer. --Referiu que, no entanto, existiam alguns pontos que ainda careciam de mais
esclarecimentos, nomeadamente à Primeira Corrida de Oliveira do Bairro e à Taça
de Portugal de Ciclismo. -------------------------------------------------------------------------------Afirmou que a designação da atividade “Natal em Movimento”, parecia lhe um nome
demasiado abrangente para apenas uma atividade que se desenvolveu durante uma
manhã. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que para futuro esta atividade deveria ser mais abrangente, para que o
comércio local possa tirar maior partido da mesma. -------------------------------------------Congratulou-se com o Orçamento apresentado pela Junta de Freguesia pelo facto
de as rubricas estarem muito mais claras, conseguindo-se, finalmente, perceber, por
exemplo, o que se gasta na UNISOB. --------------------------------------------------------------
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Questionou o Presidente da Junta de Freguesia se os valores do Projeto UNISOB
seriam o somatório das rubricas 06.02.03.06 com a 01.01.07.03. -------------------------Mostrou a sua preocupação pela redução significativa no valor previsto na rubrica
Aquisição de Bens de capital, passando de cinquenta e dois mil euros para dezoito
mil e setecentos euros, numa das atividades que considerava fundamentais para a
Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Disse que na viação rural estão cabimentados apenas mil euros parecendo lhe
manifestamente pouco. --------------------------------------------------------------------------------Disse que relativamente à Receita com as Taxas e Licenças dos Canídeos prevista
de apenas mil e quatrocentos euros parecia-lhe um valor muito reduzido para a
Freguesia de Oliveira do Bairro, sugerindo que deveria haver mais fiscalização e um
trabalho de sensibilização junto das pessoas. ---------------------------------------------------Para concluir, afirmou que talvez por questões financeiras, constrangimentos
financeiros, o Plano Anual de Atividades não contemplava várias promessas do
Manifesto Eleitoral do PSD. --------------------------------------------------------------------------EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS – congratulou-se com o Plano de Atividades
recheado que Junta de Freguesia apresentou, embora considerando três ou quatro
falhas no mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------Disse que na área desportiva gostaria que esta Junta promovesse atividades para
reativar algumas Associações que estão inativas nomeadamente A Associação
Cultural, Recreativa e desportiva do Cercal e a Associação Desportiva, Cultural e
Recreativa da Murta que no Verão promoviam atividades que juntavam muitas
pessoas e a ADERCUS que era uma potencia no Atletismo. -------------------------------Informou ainda que Associação Desportiva, Cultural e Recreativa da Murta pretendia
que a Junta de Freguesia destacasse o terreno do Largo do Murta para esta
construir a sua Sede pedido que já tinha sido realizado no anterior mandato e até
hoje ainda não tinha sido efetuado. ----------------------------------------------------------------Congratulou-se por verificar que a Junta de Freguesia iria pressionar a Câmara
Municipal para esta requalificar a Rua Maestro Alfredo Rodrigues. -----------------------Disse que gostaria que a Junta de Freguesia pressionasse a Câmara Municipal para
que junto da AdRA arranjassem uma solução para a grave situação dos esgotos que
vão para o Rio Cértima situação bem visível no Verão junto à Ponte da Murta. -------Disse ainda que gostaria que a Junta de Freguesia pressionasse à Câmara para a
implantação de mais passadeiras na Murta e melhorasse a sinalética no cruzamento
semaforizado local onde tem ocorrido bastantes acidentes. ---------------------------------Disse que no Plano de Atividades seria primordial estar contemplado o inventário
dos terrenos da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------
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Para finalizar questionou o Presidente da Junta de Freguesia se o Armazém em Vila
Verde iria ficar conforme está pois não encontrou nenhuma rubrica para a execução
de mais trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
para que este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia
de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao
Membro da Assembleia José António que Taça de Portugal de Ciclismo será no dia
vinte de maio próximo. ---------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que nesta semana saiu no Jornal da Bairrada uma referencia muito
elogiosa às bicicletas feita pelo anterior Presidente da Câmara Municipal de Águeda
que referenciou que “quando se fala de bicicletas, ouve-se falar de Portugal” e na
opinião da Junta de Freguesia as provas associadas às bicicletas fazem parte da
nossa cultura, historia e tradição e da região e que estão convictos que estes
também foram os motivos porque no passado a Câmara Municipal se envolveu na
Volta a Portugal e promoveu outras iniciativas associadas às bicicletas. ----------------Esclareceu que esta prova é realizada em circuito, com a partida em Oliveira do
Bairro e chegada em Águeda, prevendo-se duas a quatro passagens em Oliveira do
Bairro, que irá movimentar o comércio e o alojamento local. --------------------------------Disse ainda que esta prova vai se realizar antes das provas maiores do ciclismo
nacional existindo um interesse muito grande por parte dos atletas em participar
nesta prova para prepararem as grandes provas e esta certo que virão à Oliveira do
Bairro grandes nomes do ciclismo e atrás de si virão um grande número de
aficionados dos atletas e do ciclismo em geral. -------------------------------------------------Disse que a Junta de Freguesia está convicta que vai ser um Domingo repleto de
gente, dinamizando a Cidade e todo o comércio local. ----------------------------------------Disse ainda que estão a trabalhar para arranjar patrocinadores por forma a reduzir o
impacto financeiro desta atividade que tem transmissão em diferido na RTP e
cobertura por outros meios de comunicação que irão falar do nome da Cidade e
Concelho de Oliveira do Bairro e que terá um custo muito reduzido se compararmos
com os valores que a Câmara Municipal pagou no passado. -------------------------------Disse que relativamente à 1.ª Grande Corrida Cidade de Oliveira do Bairro esta
atividade surgiu porque entendemos que uma outra forma de dinamizar a Cidade de
Oliveira do Bairro seria através da realização desta prova à semelhança de outras
cidades da região e do país aproveitando a experiencia, conhecimento e o interesse
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demonstrado pelo Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro para em parceria
organizar esta prova. -----------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que o objetivo será criar uma prova para as várias faixas etárias da
população, com diferentes percursos e distância, em que se possa realizar
competição desportiva e um percurso de caminhada. -----------------------------------------Referiu que seria intenção da Junta de Freguesia que, na prova de competição
desportiva, houvesse prémios monetários para conseguir atrair grandes atletas e
que estariam a trabalhar para arranjar patrocinadores para esse mesmo efeito. ------Disse que em ambas as provas era intenção da Junta de Freguesia criar espaços
para as Associações da Freguesia pudessem angariar fundos envolvendo-se nestas
provas também criando uma dinâmica muito forte para a Cidade. -------------------------Disse que o nome de Natal em Movimento surgiu no contexto das atividades que se
iriam realizar no Natal na Freguesia de Oliveira do Bairro, pela iniciativa da Junta de
Freguesia e pelas iniciativas da Câmara Municipal nomeadamente com o presépio
vivo e com a chegada do Pai Natal e nesse sentido pareceu nos bem o nome de
Natal em Movimento. -----------------------------------------------------------------------------------Disse ser ainda intenção da Junta de Freguesia, no próximo ano, abranger,
estender, um pouco mais a atividade realizada pela Junta de Freguesia. ---------------Disse que o facto de as despesas dos honorários dos trabalhadores não serem
colocadas nessa rúbrica Viação Rural mas na rubrica de Pessoal justificou a
redução significativa do valor previsto na rubrica Viação Rural. ----------------------------Disse concordar com o Membro da Assembleia José António sobre potenciar a
receita provenientes dos canídeos e dos gatídeos dando cumprimento legal da
obrigação de registo na Junta de Freguesia e que irá para o efeito divulgar melhor
esta mesma obrigação legal. -------------------------------------------------------------------------Referiu que gostaria que o Membro da Assembleia José António fosse mais preciso
na identificação das promessas que constam do Manifesto Eleitoral do PSD que não
constam neste documento em apreciação. -------------------------------------------------------Disse ainda ter a certeza que nem todas as promessas eleitorais foram vertidas para
este documento, mas nos próximos quase 4 anos temos intenção de as
concretizarmos. ------------------------------------------------------------------------------------------Disse em resposta ao Membro da Assembleia Eugénio Ferreira de Jesus que a
Junta de Freguesia estará sempre disponível para ajudar essas Associações da
Freguesia que estão inativas dentro das suas possibilidades financeiras e está
convicto que a Câmara Municipal também estará bastando para isso que as pessoas
que faziam e fazem parte dessas Associações demonstrem efetivamente e
verdadeiramente essa mesma vontade. -----------------------------------------------------------
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Disse que já reuniu com representantes da Associação da Murta que transmitiram
essa mesma intenção da construção da sua sede no terreno a destacar no Largo da
Murta tendo sido transmitido que a cedência dos mesmo tinha de ser aprovado pela
Assembleia de Freguesia e não uma decisão da Junta de Freguesia sendo apenas
necessário para o efeito a apresentação de uma deliberação da Câmara Municipal
com um apoio monetário significativo para a construção da sua sede e que dessa
forma estariam em condições de levar esse assunto à Assembleia de Freguesia
responsavelmente. --------------------------------------------------------------------------------------Disse que já reuniu com o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Jorge Pato,
onde discutiram a requalificação da Rua Maestro Alfredo Rodrigues, considerando
este arruamento como a pior estrada do Concelho de Oliveira do Bairro. ---------------Transmitiu ainda que será intenção da Câmara Municipal aquando das obras de
regeneração urbana da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro arrancar com a
requalificação da Rua Maestro Alfredo Rodrigues e que irá fazer pressão junto da
Câmara Municipal para que isso aconteça solicitando também a todos os Membros
da Assembleia em especial aos membros eleitos pelo CDS que façam também essa
mesma pressão. -----------------------------------------------------------------------------------------Disse que já conversou com o Presidente da Câmara sobre necessidade de
requalificação da entrada nascente da freguesia e também do Concelho de Oliveira
do Bairro e da implantação de mais passadeiras na Rua Principal da Murta por se
tratarem de obras da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal. ----------------Disse sobre as questões relacionadas com a AdRA, também ter já ter comunicado
ao Presidente da Câmara Municipal a necessidade de implementar saneamento na
Rua Esquerda, na Murta e também na Rua do Serradinho no centro da Cidade de
Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que na próxima reunião com o Sr. Presidente da Câmara iria apresentar
a questão colocada pelo Membro da Assembleia Eugénio Ferreira de Jesus. ---------Referiu ainda ao Membro da Assembleia Eugénio Ferreira de Jesus que existe
rubrica e verbas para as obras que visam a conclusão do armazém, contudo
informou que obras para conclusão do armazém se iriam executar durante o
mandato todo por forma a não condicionar a capacidade da Junta de Freguesia. ----Para concluir a sua intervenção informou o Membro da Assembleia Eugénio Ferreira
de Jesus que na próxima Sessão da Assembleia Ordinária a Junta de Freguesia irá
apresentar o inventário e nessa altura seria mais apropriado discutir essa temática. Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE
MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU solicitou aos Membros presentes que
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desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo
posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------JOSÉ ANTÓNIO ALVES DA COSTA – propôs em alternativa ao investimento na
realização da Taça de Portugal em Ciclismo a realização de uma prova de BTT e
assim criar um circuito permanente de BTT na freguesia. ------------------------------------Disse que o investimento numa prova de BTT com a criação de um circuito
permanente não se esgotaria pelo retorno do próprio dia ficando disponível uma
estrutura desportiva geradora de uma dinâmica regular na Freguesia de Oliveira do
Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o circuito de BTT poderia aproveitar os dois rios, Cértima e Levira e a
zona montanhosa da Serena, da Freguesia de Oliveira do Bairro mas também
contemplar outros espaços de outras Freguesias do Concelho e até outros espaços
de Concelhos vizinhos de forma a criar um circuito mais atrativo e desta forma atrair
mais pessoas à freguesia e ao Concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------Disse que achou a 1.ª Grande Corrida Cidade de Oliveira do Bairro uma ideia
excelente e questionou o Presidente da Junta de Freguesia se já à data prevista
para esta prova.------------------------------------------------------------------------------------------Sugeriu que a prova se realizasse no dia 1 de janeiro ou se associasse ao evento da
chegada do Pai Natal com a designação de São Silvestre por forma a atrair mais
pessoas e assim dinamizar o comércio local da Freguesia e do Concelho de Oliveira
do Bairro. --------------------------------------------------------------------------------------------------Para concluir a sua intervenção alertou o Presidente da Junta de Freguesia que na
última delegação de competências que houve foi-nos dito que a Freguesia ia ter tudo
e mais alguma coisa e afinal não tivemos tudo e mais alguma coisa, tivemos apenas
um pouquinho mais. ------------------------------------------------------------------------------------LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO - começou por cumprimentar todos os
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que o último mapa, o Plano Plurianual de Investimentos está muito reduzido
criando dificuldades de leitura. -----------------------------------------------------------------------Disse para finalizar que gostaria de ver melhor esclarecida as rubricas da receita
06.05 onde diz protocolo, eleições e protocolo UNISOB na pagina 34 do documento
em apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
para que este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao
Membro da Assembleia Leontina Novo que no futuro iria ter em atenção para que
todos os mapas tenham uma leitura fácil. --------------------------------------------------------Disse que a verba na rubrica 06.05.01.01 – Protocolo, diz respeito aos protocolos de
delegação de competências da Câmara Municipal em vigor que prevê 4
transferências de 12.500,00 €. -----------------------------------------------------------------------Disse em resposta ao Membro da Assembleia José António que a data da 1.ª
Grande Corrida Cidade Oliveira do Bairro ainda não está fechada e iria ter em
consideração as propostas apresentadas pelo Membro da Assembleia de Freguesia.
Disse que uma prova de BTT e a Taça de Portugal de Ciclismo são coisas
completamente diferentes nomeadamente em termos de dinâmica para a Cidade,
para o comércio local e ao nível do mediatismo e cobertura jornalista. -------------------Referiu ainda para finalizar que no passado surgiu na Freguesia de Oliveira do
Bairro uma grande prova de BTT - Bairrada Ultra Marathon 150 que foi de imediato
absorvida pelo Município de Águeda e que neste momento é muito difícil trazê-la
novamente para Oliveira do Bairro, contudo tudo irá fazer para trazer uma parte do
percurso para a Freguesia de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE
MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU solicitou aos Membros presentes que
desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo
posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------ANTÓNIO POUTENA – Disse concordar com a proposta do Membro da Assembleia
José António em promover uma prova de BTT em alternativa a Taça de Portugal de
Ciclismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Disse não estar esclarecido ainda com as explicações dadas pelo Presidente da
Junta de Freguesia sobre a 1ª Grande Corrida Cidade de Oliveira do Bairro. ----------Disse ainda que concorda com a proposta do Membro da Assembleia José António
para a realização de uma São Silvestre em Oliveira do Bairro e que o valor previsto
para a realização da 1ª Grande Corrida de Oliveira do Bairro seria manifestamente
insuficiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------Informou os presentes que o Grande Prémio da Palhaça teve um orçamento de
30.000, 00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------Questionou o Presidente da Junta de Freguesia se atribuição de subsídios prevista
era uma iniciativa da Junta de Freguesia, se era uma nova iniciativa e se a atribuição
dos subsídios seria apenas para a formação. ---------------------------------------------------Solicitou ao Presidente da Junta mais esclarecimentos sobre o CAOB – Clube de
Atletismo de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------------
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Para finalizar questionou o Presidente da Junta de Freguesia em que ponto de
situação está a aquisição dos terrenos para a ampliação do Cemitério de Vila Verde.
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
para que este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao
Membro da Assembleia António Poutena que calendário da prova como tinha dito
anteriormente ainda não está fechado e comprometeu-se em definir o mesmo em
conjunto comos Membros da Assembleia que se mostram interessados. ---------------Disse que a atribuição dos subsídios às Associações e Clubes já existia e para
futura essa atribuição seria feita nos termos de um regulamento a criar para o apoio
à formação desportiva e a alguns outros projetos que não estariam regulamentados Disse que teve uma reunião de apresentação do CAOB - Clube de Atletismo de
Oliveira do Bairro no sentido de auscultar as necessidades do mesmo e logo de
imediato demonstraram a sua disponibilidade para promover iniciativas em parceria
com a Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------Referiu que seria melhor solicitar diretamente a um dirigente do CAOB – Clube de
Atletismo de Oliveira do Bairro os esclarecimentos que entender necessários. --------Para finalizar informou os presentes que o Presidente da Câmara Municipal tem a
intenção de, ou comprar diretamente os terrenos e depois doá-los à Junta de
Freguesia ou então dotar financeiramente a Junta de Freguesia para aquisição dos
mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Disse também que a negociação dos terrenos por parte da Câmara Municipal ainda
não estava concluída, mas seria para concluir ainda este ano civil. -----------------------Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE
MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU solicitou aos Membros presentes que
desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo
posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – Disse que o Sr. Presidente ainda não
tinha prestado os esclarecimentos sobre a Rubrica Eleições e a Rubrica Protocolo
da UNISOB solicitados na sua intervenção anterior. -------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
para que este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao
Membro da Assembleia Leontina Novo que o valor inscrito na Rubrica UNISOB é
proveniente do protocolo em vigor que estabelece um apoio de 525,00 € por turma. Informou ainda os presentes que a UNISOB tem atualmente 42 turmas. ----------------Disse que a Rubrica Eleições contempla o valor relativo ao pagamento das mesas
de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE
MARLENE MEDEIROS BARTOLOMEU solicitou aos Membros presentes que
desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo
posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------CARLA SOFIA DIAS MOTA – começou por cumprimentar todos os presentes. ------Felicitou o Executivo da Junta de Freguesia pela forma como estão a liderar a Junta
de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Informou os presentes que reuniu previamente com a Presidente da Junta de
Freguesia com o intuito de discutir o orçamento e o Plano de Atividades para 2018. Disse que as sugestões do Membro da Assembleia António Poutena deveriam ser
tidas em consideração por entender serem validas. -------------------------------------------Solicitou, para finalizar, ao Presidente da Junta de Freguesia mais esclarecimentos
sobre o Mapa de Pessoal. ----------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Junta,
para que este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao
Membro da Assembleia Carla Mota que o Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia
contempla o único funcionário do quadro da Junta de Freguesia que é o Sr. Alberto e
a abertura de procedimento para a entrada de uma Auxiliar Administrativa, a Sr.ª
Jeaninne, um Condutor de Máquinas, Sr. António e dois Cantoneiros, Sr. Mário e Sr.
Evangelista. -----------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que este processo tem como suporte um parecer jurídico que se
encontra na Junta de Freguesia para consulta e a própria lei 112/2017, de 29 de
dezembro, por forma a combater a precariedade no Estado. -------------------------------Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto
colocado à votação. ------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e votação para efeitos de
aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 e Mapa de
Pessoal, foi Aprovado por Unanimidade. -------------------------------------------------------
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Foi concluído assim o último ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS
BARTOLOMEU – questionou todos os Membros da Assembleia de Freguesia se se
opunham à aprovação dos documentos sujeitos a deliberação na presente sessão
em minuta, não havendo nenhum Membro da Assembleia de Freguesia que se
opusesse. -------------------------------------------------------------------------------------------------Informou assim que todas as deliberações da presente Sessão da Assembleia de
Freguesia foram aprovadas em minuta. -----------------------------------------------------------Agradeceu a presença e a colaboração de todos para o bom funcionamento dos
trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, a senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, deu por
encerrada a presente Sessão da Assembleia de Freguesia, sendo lavrada a
presente Ata, que vai ser assinada pela Presidente, respetivos Secretários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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