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Aos dezanove dias do mês de Setembro do ano dois mil e quinze, pelas vinte horas, 
reuniu nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião 
ordinária:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compareceram:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Maria da Trindade Correia 
Pedro; Rui Miguel Machado Roque; José Isabel Almeida; João Manuel dos Santos 
Franco; José do Coito Mendes.----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltaram: Carlos Manuel Marciano de Jesus e Rafael dos Santos Almeida. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve também presente o Executivo constituído pela Presidente, Maria João dos 
Santos Ribeiro Querido, o Secretário Manuel José Lourenço Tomás e o Tesoureiro 
António Henrique Colaço. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ABERTURA: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas vinte horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos Ventura deu 
início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leitura e votação da ata da última Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de votos e com a abstenções de Maria da Trindade Correia Pedro. -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro da Assembleia José Almeida dá conta da existência de uns eucaliptos na Rua 
da Boavista que podem dificultar a passagem de viaturas de maior porte. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria da Trindade Pedro questiona a manutenção de uma “manilha” na zona da 
Estrada Nacional 360 que havia sido intervencionada. O Executivo esclarece que se 
trata de uma instalação que permite fazer medições e estudos programados no local e 
como tal, deverá manter-se. O mesmo membro da Assembleia dá conta da dificuldade 
de visualização para entrada na Nacional 360 para os condutores vindos das Antas e 
pede ao Executivo para analisar a possibilidade de colocar um espelho no local.----------- 
Por sua vez, o presidente da Assembleia aponta a existência de raízes de choupos no 
local intervencionado na Estrada Nacional 360 causando desnivelamento do 
pavimento, uma questão que, na sua perspectiva, podia (e devia) ter sido ficado logo 
resolvida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Mendes chama a atenção para a necessidade de colocar alcatrão na Rua das 
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Mestras, junto à entrada da Rua do Peixeiro. Procedeu-se à intervenção na conduta de 
água, sem que o local tivesse voltado a ser pavimentado.---------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota ainda para a chamada de atenção feita pela Trindade Pedro para o 
aqueduto/caixa de escoamento de águas existente junto ao Centro Social e Paroquial 
Nossa Senhora das Mercês que não consegue escoar a água devido ao excesso de 
alcatrão em redor do mesmo.----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeiro Ponto: Obras e atividades do terceiro trimestre.--------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Executivo deu a conhecer as obras e actividades levadas a cabo no terceiro trimestre 
do ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obras realizadas na freguesia:----------------------------------------------------------------------------- 
- Serviço de corta mato (adquirido recentemente pela Câmara municipal) junto com 
serviço de niveladora: no Caminho agrícola do Casal da Geada (Quinta do Bravo); 
Caminho agrícola da Charca (Quinta do Bravo); Caminho agrícola do Jardo; Caminho 
agrícola do Moinho; Caminho agrícola no seguimento da Rua da China; Caminho 
agrícola das Boiças à N360; Caminho agrícola da Arieira até às estufas e Caminho 
agrícola do Nicho (Cruzes). -------------------------------------------------------------------------------- 
- Colocação de quatro manilhas na Rua do Valinho. ------------------------------------------------ 
- Serviço do Roça Caniços da Câmara durante 4 dias na freguesia. ----------------------------- 
- Serviço de roça caniços “a particular” (Nuno Roque) durante 3 dias. ------------------------ 
- Serviço de roça caniços “a particular” (Gilberto) com intervenção no Caminho Agrícola 
das Hortas e da Cabeça Alta. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Almeida enaltece o facto de o Executivo estar a contratar privados para execução 
deste tipo de obras na freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
Por seu turno, o Executivo dá conta que o acordo com o Nuno Roque para o serviço de 
roça caniços permitiu praticar um preço abaixo do valor de mercado uma vez que não 
existia ainda experiência neste tipo de funções. ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Alteração à tabela de taxas e preços – Anexo IV Cemitério do 
Carvalhal Benfeito (Aprovação).-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Regulamento de Tabelas e Taxas havia sido aprovado em 2014 no entanto é 
necessária uma alteração especial. Em causa a alteração do Anexo IV – “Outros 
Trabalhos”, em que anteriormente o valor era de noventa euros (valor cobrado pelo 
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coveiro) e passou a ser de noventa e cinco euros. A alteração é assim trazida a 
aprovação da Assembleia, que a aprovou por unanimidade de votos. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3º Ponto: Alteração do Regulamento de atribuição de subsídios às associações / 
instituições (Aprovação). ------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também o regulamento de atribuição de subsídios às associações / instituições tem de 
sofrer algumas alterações. Por um lado devido à necessidade de referir a lei e os 
fundamentos que estão na origem da celebração desses protocolos e por outro lado 
porque esse tipo de regulamentos não pode conter valores a atribuir. Assim sendo, 
colocado a votação o regulamento foi aprovado por unanimidade. ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4º Ponto: Outros assuntos de interesse. -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para terminar a reunião o Executivo coloca os Membros da Assembleia a par de alguns 
assuntos de interesse. Em primeiro lugar é feito um ponto da situação quanto à obra 
nos Casais Carvalhos, dando conta que a Junta não tem qualquer intervenção na 
mesma, sendo a única responsabilidade da Câmara Municipal. --------------------------------- 
Os alcatroamentos na freguesia devem estar para começar por estes dias, mas apenas 
se começará por executar metade dos alcatroamentos previstos. ----------------------------- 
Por último o Executivo dá conta da intenção de deslocalização da Assembleia Municipal 
para as freguesias. Questionados sobre o melhor local para realizar a referida 
Assembleia os membros presentes na reunião apoiaram a realização da mesma no 
salão de Santana por considerarem ser o que reúne melhores condições. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e vinte minutos o Presidente da 
Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de 
lida e aprovada vai ser assinada pelos Membros da Mesa. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO - 

 


