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Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma 
horas, reuniu nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião 
extraordinária: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Rui Miguel Machado 
Roque; José Isabel Almeida; José do Coito Mendes e João Manuel dos Santos Franco.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Faltaram: Carlos Manuel Marciano de Jesus; Maria da Trindade Correia Pedro e Rafael 
dos Santos Almeida Solteiro. ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 e uma horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos 
Ventura deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Assembleia chamou o membro Rui Miguel Machado Roque para 
compor a mesa na ausência de Carlos Manuel Marciano de Jesus.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leitura e votação da ata da última Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de votos e com uma abstenção de Rui Miguel Machado Roque.----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Manuel Franco alertou o Executivo para a situação da Rua do Vale Choupinho que 
se encontra intransitável. O Executivo da Junta tonou nota e logo que possível tentarão 
resolver a questão.----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por sua vez José Luís Ventura chamou a atenção para a entrada da freguesia, junto à 
Estrada Nacional 360, onde os cedros impediam a passagem de peões no passeio. 
Sendo uma propriedade privada os membros do Executivo comprometeram-se em 
contactar os proprietários para resolver a situação.-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Rui Miguel Machado Roque deu conhecimento de um corte de estrada para passagem 
de um sistema de água no Vale das Cuvas, que originou a degradação da via pública. O 
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Executivo informou a Assembleia que estas intervenções necessitam de autorização 
camarária e que os seus autores se devem comprometer a repor a situação tal qual a 
encontraram findas as obras.------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primeiro Ponto: Obras e actividades realizadas no 1º semestre de 2014.----------------- O 
Executivo deu a conhecer à Assembleia as obras e actividades realizadas no primeiro 
semestre de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Outros assuntos de interesse.------------------------------------------------------ 
O Executivo informou os membros da Assembleia da visita/inspecção das GIPS à 
freguesia para fazer o levantamento e registo das propriedades que estejam a 
necessitar de limpeza. Numa fase inicial as brigadas irão apenas identificar e notificar 
os proprietários dos terrenos. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais se informa que o Executivo candidatou a Freguesia aos fundos do PRODER para 
limpeza de rios. A candidatura é comparticipada a 100% (cem por cento), incluindo os 
custos com o projecto, caso o mesmo venha a ser aprovado. A Freguesia terá apenas de 
pagar o IVA dos projectos e da obra.-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por fim, o Executivo informa que os alcatroamentos que haviam sido feitos na 
freguesia, sem cumprirem os padrões de qualidade exigidos, foram comunicados à 
Câmara Municipal, que agiu em conformidade e procedeu à formalização de uma 
queixa junto da empresa responsável que está agora obrigada a corrigir os diversos 
casos reportados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e trinta 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 - 
 

 


