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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

                      Ata da sessão ordinária de 27 de setembro de 2018 

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 -------------------------------------------------------- 

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

administração --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - Discussão e votação da primeira Revisão Orçamental ------------------------------

5.3 – Apresentação do doce “Bateiras do Cértima” – UNISOB, pelo Chefe João 

Moreira ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 MARIA DA LUZ SANTOS CUNHA. -------------------------------------- 

Eram vinte horas e cinco minutos 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 dos Membros da 

Assembleia de Freguesia CARLA SOFIA DIAS MOTA, ARLINDO VIDAL GABRIEL 

OLIVEIRA MARTINS E JOSÉ ANTÓNIO ALVES DA COSTA. ------------------------------ 
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Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU – informou que o Presidente da Assembleia Paulo Costa e os 

Membro da Assembleia de Freguesia, Carla Sofia Dias Mota, Arlindo Vidal Gabriel 

Oliveira Martins e José António Alves da Costa, solicitaram, por escrito, as 

justificações das faltas por ponderosos e inadiáveis motivos profissionais à presente 

Sessão da Assembleia de Freguesia, tendo as mesmas sido 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, CARLA MILENA VICENTE DOS SANTOS, 

LILIANA VIEIRA DE ALMEIDA ALVES, LUÍS FILIPE CALDEIRA VIEIRA E PAULA 

CRISTINA MARQUES RIBEIRO DA SILVA ARAÚJO, e, ainda que, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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:--------------------------------------------------------

4.1 – Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva 

administração - 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.------- 

ANTÓNIO POUTENA - começou por cumprimentar todos os presentes. Questionou a 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia em exercício o facto de ainda não 

ter recebido as atas das sessões anteriores da Assembleia de Freguesia como tinha 

sido prometido na última sessão da Assembleia.-------------------------------------------------- 

Questionou, também, o Presidente da Junta os motivos que levaram à redução dos 

trabalhos realizados pela Junta de Freguesia e os motivos da realização de três 

intervenções no Parque da Canhota no período em análise.----------------------------------- 

Alertou o Sr. Presidente para a necessidade da conclusão das valetas no Picoto, do 

estado das valetas na Lavandeira, situação que já tinha alertado no passado, para a 

colocação de tapete na Rua da Calombra para concluir os trabalhos que foram bem 

executados, alertou também para o estado das valetas na ladeira de Santo António. -- 
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Referiu que em relação ao problema das árvores da ladeira da Serena, que tinha 

alertado o Sr. Presidente da Junta no passado agora era hora de proceder aos 

trabalhos já que a estrada está cortada.------------------------------------------------------------- 

Alertou ainda o Presidente da Junta para o alargamento do cemitério de Vila Verde e 

para a degradação do mural junto ao edifício da Junta de Freguesia.----------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao senhor membro da 

Assembleia de Freguesia Eugénio Ferreira de Jesus.------------------------------------------- 

EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS – começou por cumprimentar todos os presentes.-- 

Disse que o trabalho realizado durante quase um ano foi um trabalho de “brincar” e 

que são obras que não se veem palpáveis.--------------------------------------------------------- 

Disse ainda que independente dos trabalhos de limpeza descritos no documento, 

Atividade da Junta de Freguesia, a Vila e a Freguesia continua tudo por limpar 

inclusive as zonas envolventes do estaleiro da Junta de Freguesia.------------------------- 

Referiu que existe algum empolamento dos trabalhos executados descritos no 

documento, nomeadamente no que diz respeito à reparação do passeio da estrada 

da Murta ao Cercal pois tratou-se apenas de uma pequena extensão que foi 

reparada, esta situação de empolamento já se tinha verificado no documento anterior 

aquando da colocação de uma tampa na Murta. -------------------------------------------------- 

Questionou o Senhor Presidente da Junta do estado e da utilização do estaleiro da 

Junta de Freguesia que existia na Espinheira.----------------------------------------------------- 

Referiu que no seu entendimento a Junta de Freguesia está pobre porque a 

promessa eleitoral sobre a toponímia, colocação de placas de sinalização ainda está 

por concretizar por toda a Freguesia. E no seu entendimento a colocação das 

referidas placas são obras que não dão fotografias nos jornais, mas são obras 

palpáveis necessárias á população em geral mas também quem nos visita.-------------- 

Referiu-se ainda à desocupação de terrenos, propriedade da Junta de Freguesia, que 

estavam ocupados ilegalmente sendo esta uma promessa que vinha do anterior 

executivo, alertando, também, que existem mais terrenos na mesma situação.---------- 

Alertou o executivo da Junta de Freguesia para a colocação de identificação no 

Estaleiro da Junta de Freguesia, em Vila Verde, pois o mesmo se assemelha a um 

armazém de materiais de construção.---------------------------------------------------------------- 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO - Começou por cumprimentar todos os 

presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar, felicitou o Presidente da Junta pelo arranjo da envolvente junto ao 

edifício da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------- 
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Questionou a mesa pela não apresentação das atas de Abril e Junho bem como a 

disponibilização dos Regulamentos dos projetos “Bebé Feliz e da UNISOB e do novo 

protocolo com o Agrupamento de Escolas com as alterações aprovadas em sessões 

anteriores desta Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------- 

Referiu que o site da Junta de Freguesia carece de atualização, bem como, o 

Regimento desta Assembleia de Freguesia aprovado em 2004.------------------------------ 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU – agradeceu as intervenções e informou que as atas de Abril e 

Junho estão na posse do Sr. Presidente da Assembleia, Paulo Costa, e como a sua 

substituição foi inesperada, com toda a certeza, na próxima Assembleia de Freguesia 

serão disponibilizadas a todos os membros da Assembleia de Freguesia para a sua 

competente aprovação.----------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o atraso na atualização do Regimento desta Assembleia de Freguesia referiu 

que ia reportar ao Sr. Presidente da Assembleia a questão levantada, pedindo 

desculpa pelo atraso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida deu 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. -------------------------------------------------------------------- 

Em resposta ao Membro da Assembleia, ANTÓNIO POUTENA, referiu que as 

festividades e a limitação de pessoal obrigou, neste período, a que todo o trabalho 

pré-definido semanalmente tivesse que ser interrompido para dar resposta às 

solicitações das referidas festividades e assim alguns trabalhos planeados tiveram 

que ser interrompidos garantindo que os mesmos serão concluídos mais tarde.--------- 

Referiu que os trabalhos no Picoto irão ser executados por fases, informando, ainda, 

que já conseguiram algumas cedências parciais de terrenos e que detetaram uma 

rutura na rede de abastecimento de água, que esta para ser resolvida pela AdRA, 

estando a mesma a prejudicar os trabalhos previstos quer pela Junta de Freguesia e 

quer pela Câmara Municipal, com a colocação de betuminoso a pedido da Junta de 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre as reparações de valetas disse que os trabalhos irão continuar a ser 

executados paulatinamente nomeadamente as referidas na Lavandeira e a limpeza 

das mesmas com maior regularidade.---------------------------------------------------------------- 

Informou ainda sobre a resolução de um problema de valetas na Amoreira do 

Repolão, situação muito idêntica à Lavandeira.---------------------------------------------------- 

Sobre a questão do corte das árvores na Serena informou que a mesma tinha sido 

objeto de participação à Câmara Municipal no início do ano.---------------------------------- 



SSSSeeeessssssssããããoooo    OOOOrrrrddddiiiinnnnáááárrrriiiiaaaa    ddddaaaa    AAAAsssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ddddeeee    FFFFrrrreeeegggguuuueeeessssiiiiaaaa    22227777----00009999----2222000011118888        5555    ||||    11112222    

 

Referiu que a questão do alargamento do Cemitério de Vila Verde está dependente 

da aquisição por parte da Câmara Municipal dos respetivos terrenos e posterior 

doação dos mesmos à Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------- 

Disse, ainda, que sobre a degradação do Mural na zona envolvente à Junta de 

Freguesia que a mesma deve-se ao excesso de humidade e que a mesma está a ser 

estudada por pessoas habilitadas tecnicamente para o efeito.-------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao 

Membro da Assembleia de Freguesia, EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS, que tinha a 

convicção que 30% (trinta porcento) do seu manifesto já estava muito bem 

encaminhado decorridos apenas um ano de mandato e por isso não partilhava da 

opinião do Membro da Assembleia de Freguesia afirmando que a Junta da Freguesia 

com os meios que tem, com um orçamento de apenas 230.000,00 € (duzentos e 

trinta mil euros), tem feito um trabalho bastante positivo, dando como exemplos dos 

trabalhos na melhoria da drenagem de águas pluviais, os trabalhos realizados na 

Calombra, os trabalhos realizados em frente à Igreja de Vila Verde e no Montouro, os 

trabalhos de reabilitação da envolvente no Estaleiro da Espinheira.-------------------------  

Afirmou que gostaria de fazer mais e que projetos e ideias não falta ao Executivo da 

Junta de Freguesia mas estão limitados ao orçamento da Junta de Freguesia e por 

isso mesmo o executivo da Junta de Freguesia tem de ser imaginativo na procura de 

apoios para a concretização de alguns projetos dando exemplo o apoio conseguido 

junto da Caixa de Crédito Agrícola.--------------------------------------------------------------------  

Sobre a toponímia disse que concorda com o Membro da Assembleia de Freguesia 

sobre chamada de atenção relativa à colocação da toponímia nas localidades mas 

afirmou que o Executivo da Junta de Freguesia está muito atenta a toponímia e como 

exemplo disso mesmo a colocação da toponímia de indicação do Centro de Saúde de 

Oliveira do Bairro que estava por colocar desde a sua abertura.------------------------------ 

Solicitou ao Membro da Assembleia de Freguesia, EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS 

que indicasse onde é que está na informação escrita do Presidente da Junta de 

Freguesia acerca da atividade exercida a reparação do passeio entre a Murta e o 

Cercal para poder prestar os esclarecimentos necessários sobre o assunto.-------------- 

Deixou, ainda, um repto ao Membro da Assembleia de Freguesia, EUGÉNIO 

FERREIRA DE JESUS, para identificar os terrenos propriedade da Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro ocupados indevidamente por terceiros de forma a 

poder atuar da mesma forma como atuaram sobre umas construções ilegais no largo 

do Murta existente à uns anos.------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao 

Membro da Assembleia, LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO, que o site da 
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Junta de Freguesia é novo e que algumas áreas já se apresenta devidamente 

atualizado e que já foi solicitado à pessoa que gere a informática para proceder à 

disponibilização dos regulamentos e outos documentos devidamente corrigidos.--------  

Sobre a atualização do Regimento da Assembleia de Freguesia era um assunto da 

exclusiva responsabilidade do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e que com 

certeza que este teria alguma coisa a dizer sobre o assunto.---------------------------------- 

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 – Questionou o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia se a Junta de Freguesia está a utilizar o Estaleiro da Espinheira ou se o 

vendeu ou se o dispensou a alguém.---------------------------------------------------------------- 

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.-------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao 

Membro da Assembleia, EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS, que o Estaleiro da 

Espinheira é propriedade e está ao serviço da Junta de Freguesia de Oliveira do 

Bairro e dessa forma respondeu ao Membro da Assembleia de Freguesia, EUGÉNIO 

FERREIRA DE JESUS.---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi assim concluído o ponto da ordem de Trabalhos. ------------------------------------------- 

De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos:---------------------- 

5 - PERÍODO DA 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. ---------------------- 

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. ---------------------------- 
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VIRGÍLIO JESUS NUNES CARDOSO - Começou por cumprimentar todos os 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre os trabalhos descritos na informação da atividade da Junta de Freguesia 

afirmou que alguns foram bem-feitos, outros precisam de ser melhorados e a outros 

que foram mal executados, nomeadamente os trabalhos executados na Rua das 

Pontes, do Recamonde aos Atómicos.---------------------------------------------------------------  

Referenciou o estado de degradação do pavimento da Rua D. Dinis e com as chuvas 

os detritos da mesma iram para a Rua das Lavouras.------------------------------------------- 

Questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia pela falta de limpeza da rua das 

Lavouras e da Rua da Amoreira.----------------------------------------------------------------------- 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – congratulou o Executivo da Junta de 

Freguesia pela realização de um Workshop para futuros Pais.--------------------------------  

Questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia sobre a manutenção do Parque 

da Seara pois na informação sobre a atividade da Junta de Freguesia nada refere, 

sobre os custos da Taça de Portugal em Ciclismo e do projeto de apoio aos alunos.--- 

E solicitou um esclarecimento ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia sobre os 

valores da despesa com a UNISOB e o valor da receita prevista no protocolo da 

Câmara Municipal para apoiar o projeto UNISOB porque aparentemente o valor da 

receita prevista é superior ao da despesa com o projeto.--------------------------------------- 

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, VIRGÍLIO JESUS NUNES CARDOSO, que os trabalhos 

realizados no referido caminho foram executados pela niveladora da Câmara 

Municipal, um trabalho muito difícil mas esta a vista de todos e se mesmo assim 

surgir a necessidade de executar mais algumas correções estamos certos que as 

faremos. Informou, ainda, que a Junta de Freguesia também beneficiou os caminhos 

em meio florestal do Porto Chão, Camarnal, Lavandeira e Serena e que não foram 

beneficiados mais caminhos devido ao alerta vermelho emitido pela proteção civil, 

reconhecendo que o caminho dos Barrocos em Vila Verde revela muita 

preocupação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre a colocação de tout venant na Rua D. Dinis o mesmo já se encontra no local e 

os trabalhos deverão ter início brevemente para posteriormente iniciar os trabalhos de 

limpeza na Rua do Salgueiral, Amoreira do Repolão até aos Atómicos.-------------------- 
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Em resposta ao Membro da Assembleia, LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO, o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia disse que a intervenção no Parque da Seara 

neste período era da responsabilidade da Junta de Freguesia de Oiã e que no 

período anterior foi objeto de uma intervenção profunda por parte da Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro.------------------------------------------------------------------------ 

Referiu que sobre o custo do apoio aos alunos do 1.º Ciclo o mesmo será esclarecido 

na apresentação do ponto 5.2 da Ordem de Trabalhos.-----------------------------------------  

Disse que a Junta de Freguesia investiu entre quatro mil e quatro mil e quinhentos 

euros na Taça de Portugal em Ciclismo.------------------------------------------------------------- 

Sobre os valores da receita e da despesa com a UNISOB, o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia esclareceu que para além dos custos com a eletricidade, a água, as 

comunicações, os formadores, outro pessoal e outras despesas (rubrica 01 

06020306) no valor de 16 392 euros existe um custo com o pessoal da gestão da 

UNISOB, em regime de avença (rubrica 01 01010703) no valor de 18.000 euros e 

que a receita proveniente da Câmara Municipal irá rondar os 22 mil euros faltando 

apenas contabilizar o valor das propinas cobradas pela UNISOB sendo a melhor 

altura para apreciar as despesas e receitas efetivas da UNISOB na prestação de 

contas a apresentar pela 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. ---------------------------- 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – disse que na sua intervenção apenas se 

referiu aos valores previstos, avençados e outras despesas, no valor de 34 mil euros, 

e na receita prevista, Câmara e propinas, no valor de 41 mil euro e que no final do 

ano se está situação se mantiver a Junta de Freguesia deveria propor a redução das 

respetivas propinas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu, ainda, que a despesa com o ciclismo já deveria ter sido cabimentada e, para 

finalizar, solicitou ao Sr. Presidente um esclarecimento sobre a rubrica “Outros 

trabalhos especializados”.-------------------------------------------------------------------------------- 

VIRGÍLIO JESUS NUNES CARDOSO - reforçou as críticas ao Executivo da Junta de 

Freguesia pelos trabalhos realizados no caminho do Recamonde aos Atómicos.--------  

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia, 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 AZEVEDO DA SILVA NOVO, que uma avaliação 

rigorosa e séria sobre as receitas e despesas da UNISOB deverá ser analisada na 

prestação de contas e não neste momento com base em valores previstos.-------------- 

Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao 

Membro da Assembleia, VIRGÍLIO JESUS NUNES CARDOSO – que, como tinha 

dito anteriormente, se existir a necessidade de alguma intervenção de correção a 

Junta de Freguesia irá faze-la.--------------------------------------------------------------------------  

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 – esclareceu a sua posição no que diz 

respeito ao saldo positivo que possa existir entre a receita e a despesa da UNISOB 

defendendo que o mesmo deverá se traduzir numa redução das propinas e desta 

forma aumentar o número de inscritos na UNISOB.---VIRGÍLIO JESUS NUNES 

CARDOSO – Alertou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e o Sr. Vice-Presidente 

da Câmara Municipal, presente na Sessão da Assembleia de Freguesia, 

relativamente a uma construção na Amoreira do Repolão, mais precisamente, na 

bifurcação Sr.ª  das Candeias e Repolão.----------------------------------------------------------- 

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 VIRGÍLIO JESUS NUNES CARDOSO, que dentro das 

competências da Junta de Freguesia iria analisar a situação. ---------------------------------  

Em resposta ao Membro da Assembleia LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO, o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA disse que, como já 

tinha anteriormente referido, a avaliação rigorosa e séria sobre as receitas e 

despesas da UNISOB deverá ser efetuada na prestação de contas e não neste 

momento com base em valores previstos.----------------------------------------------------------- 

Comprometendo-se, ainda, que toda a receita proveniente da UNISOB será aplicada 

unicamente nos projetos da UNISOB.----------------------------------------------------------------

Foi assim concluído o ponto da ordem de Trabalhos. ------------------------------------------- 

 

De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos:----------------------  
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5.2. Discussão e votação da primeira Revisão Orçamental-------------------------------- 

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. ---------------------------- 

EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS – solicitou esclarecimentos ao Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia sobre os valores relativos à rúbrica do gasóleo no valor de 7.800 

euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestou o seu agrado com a recuperação das fontes, deu como exemplo a fonte 

da Loureira, e deixou, ainda, um repto à Junta de Freguesia ou Câmara Municipal, 

para o alcatroamento da estrada até à fonte acima referida.-----------------------------------  

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – Solicitou esclarecimentos ao Sr. 

Presidente de Junta de Freguesia sobre as rúbricas da receita “Outros” e “Diversos” e 

ainda, qual a rubrica onde será lançada a verba referente ao protocolo da Junta de 

Freguesia com a Caixa de Crédito Agrícola.-------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU – de seguida deu o uso da palavra ao Sr. 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 de Freguesia, LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO, 

começou por esclarecer que a verba resultante do protocolo da Caixa de Crédito 

Agrícola com a Junta de Freguesia, ainda não foi concretizada.------------------------------ 

Sobre a rubrica “Outros” disse que reflete o aluguer da sala do Edifício da Junta de 

Freguesia e sobre a rúbrica “Diversos”, disse que a mesma deve-se às receitas 

provenientes dos acompanhantes da viagem do passeio sénior à Tapada de Mafra.--- 

Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse em resposta ao 

Membro da Assembleia de Freguesia, EUGÉNIO FERREIRA DE JESUS, esclareceu 

que os 7.800 euros da rubrica “Gasóleo” na coluna dotações corrigidas, diz respeito 

ao Mapa de Controlo Orçamental da Despesa até 30 de Junho e que o valor de 8.800 
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euros na rubrica “Gasóleo” na coluna previsões iniciais diz respeito à 1.ª Revisão 

Orçamental e reflete a dotação corrigida a 18 de Setembro.----------------------------------- 

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 estar esclarecida quanto às 

questões colocadas mas questionou o Sr. Presidente da Junta se as referidas 

receitas não deveriam estar regulamentadas. ----------------------------------------------------- 

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 LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO, que a requisição 

para o aluguer de espaços da Junta de Freguesia é muito recente e que o valor 

cobrado foi aprovado pelo Executivo da Junta de Freguesia e que a mesma será 

remetida à Assembleia de Freguesia na atualização da tabela de taxas da Junta de 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Discussão e votação da primeira 

Revisão Orçamental, foi Aprovado por Unanimidade. --------------------------------------- 

Foi assim concluído o ponto da ordem de Trabalhos. -------------------------------------------

De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos:----------------------  

5.3 – Apresentação do doce “Bateiras do Cértima” – UNISOB, pelo Chefe João 

Moreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU - deu o uso da palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia.------ 

Presidente da Junta de Freguesia SIMÃO MOREIRA VELA – disse que não se trata 

de uma apresentação oficial do doce, mas sim de um projeto que foi elaborado na 

Universidade Sénior pelo Chefe João Moreira e pelos alunos e nesse sentido solicitou 

ao Presidente da Mesa em exercício autorização para que o Chefe João Moreira 

procedesse à apresentação do mesmo.-------------------------------------------------------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia JUDITE MARLENE MEDEIROS 

BARTOLOMEU - deu o uso da palavra ao CHEFE JOÃO MOREIRA.---------------------- 
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O CHEFE JOÃO MOREIRA - começou por cumprimentar todos os presentes e 

procedeu à apresentação do projeto da Universidade Sénior “Bateiras do Cértima”. --- 

Concluída a ordem de trabalhos a 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 pelo Presidente, respetivos Secretários. --------------------------

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

 

 

 

 


