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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018 

==== Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniu em 

sessão ordinária, no salão da sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pinheiro da 

Bemposta, Travanca e Palmaz, a Assembleia de Freguesia desta União de Freguesias, com a presença de 

todos os seus membros, exceto Isabel Quintela, que apresentou um requerimento de substituição, cujo 

lugar foi com legitimidade ocupado por Eduardo Ferreira. Nesta sessão seguiu-se a seguinte ordem de 

trabalhos: Período de Antes da Ordem Do Dia ---------------------------------------------------------------------------- 

Período da Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um: Leitura e votação da ata da sessão anterior.  

Ponto Dois: Discussão e votação do Regimento da Assembleia.  

Ponto Três: Apreciação da informação escrita da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, acerca da 

atividade e situação financeira da freguesia.  

Ponto Quatro: Apreciação e votação da conta de gerência e PPI relativos ao ano 2017.  

Ponto Cinco: Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental e Revisão ao PPI.  

Ponto Seis: Apreciação e aprovação da 2ª adenda ao acordo de execução celebrado pelo Município e a 

União das Freguesias.  

Ponto Sete: Apreciação, discussão e votação de alteração do Regulamento e Tabela geral de taxas e 

licenças.  

Ponto Oito: Apresentação, discussão e votação das propostas de colocação de sinalização vertical.  

Ponto Nove: Apresentação, discussão e votação da proposta de autorização de doação de terreno 

agrícola em Figueiredo de Baixo, Pinheiro da Bemposta.  

Ponto Dez: Ratificação do Parecer de Interesse Público Municipal – Pedreiras Sacramento, S.A.  

Ponto Onze: Apreciação do Relatório do Direito de Oposição.  

=== António Choupeiro, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, começou por cumprimentar 

os membros da assembleia, os membros do executivo bem como o público presente. Antes de iniciar o 

período antes da ordem do dia distribuiu por todos os membros da assembleia, um modelo de 

requerimento para inclusão de assuntos na ordem de trabalhos. Informou a assembleia acerca da 

correspondência recebida desde a última sessão: Recebeu a 29.1.2018 uma correspondência de Helena 

Oliveira onde pedia esclarecimento acerca do depósito de lixo em frente à capela da senhora das flores; 

tendo sido feito o esclarecimento de que era um terreno privado e dada resposta a 14.2.2018. ------------- 

Seguidamente, o presidente da mesa deu a palavra aos membros da assembleia de freguesia para o 

período antes da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== Adalberto Caçoilo após cumprimentar todos os presentes usou da palavra para abordar a questão 

do recebimento por e-mail da documentação. Referiu que é uma boa ferramenta para aceder à 

informação, no entanto considera que não é uma boa forma de analisar os documentos, questionando a 

possibilidade de impressão na junta de união de freguesias. ----------------------------------------------------------- 

=== António Choupeiro refere que não há problema e que pode solicitar a impressão. Questionou 

também a Srª Presidente quanto à existência de alguns exemplares impressos para consulta. --------------- 

=== Susana Mortágua e o restante executivo colocam à disposição os exemplares impressos. -------------- 

=== Adalberto Caçoilo continuando a sua intervenção, alertou acerca do trajeto da Rua Abel da Silva 

Ribeiro para a Rua 1º Agosto, que devido à má iluminação e degradação do piso tornam a estrada muito 

perigosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Eduardo Ferreira questionou acerca do ponto de situação do alargamento que foi realizado em 

Figueiredo, pois parece incompleto. Referiu que “a parede nova que estão a construir não ia à ponta da 

casa que está muito degradada e quase a cair”, neste sentido perguntou se falaram ou contactaram o 

dono daquela casa na tentativa de saber se a podem demolir e dar continuidade ao muro. Ainda acerca 

desta obra questionou se a mesma estava a ser realizada por pessoas/empresas da freguesia. Gostaria 

de saber qual o ponto de situação dos roteiros / rotas pois para além de ser uma mais-valia para o 

turismo era também interessante para a realização de caminhadas e divulgação da freguesia. Por fim, 

questionou acerca do ponto de situação da criação do albergue para quem realiza os caminhos de 

santiago (se já foram realizados contactos). -------------------------------------------------------------------------------- 

=== António Choupeiro solicitou a resposta da Srª Presidente às questões colocadas por Adalberto 

Caçoilo e Eduardo Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=== Susana Mortágua interveio dizendo que o executivo já reportou a situação da iluminação da rua 

Abel Da Silva Ribeiro. Refere ainda que o executivo vai reforçar esse pedido, pois tem consciência que a 

curva é perigosa. Informou que a Câmara Municipal já está a par desta necessidade, tanto que o 

executivo como “as pessoas encarregues das obras” da câmara já visitaram o local. Após a visita, uma 

solução possível, passa pela colocação de placas luminosas com o objetivo de dar o seguimento da 

estrada e ajudar a circulação e visibilidade da curva. Esta é uma situação que o executivo da junta de 

união de freguesias tem como prioridade para resolver. Relativamente ao alargamento em Figueiredo o 

executivo falou com os proprietários daqueles 2 terrenos: Famílias do Sr. Fernando Figueiredo e 
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Professora Maria Zenhas. Com o Sr. Mário não há ainda nenhum acordo pelo que o alargamento está 

dependente do mesmo. Para o trabalho do muro, apesar de não serem pessoas da freguesia, foi 

contratada uma empresa da união de freguesias que subcontratou este serviço. Relativamente aos 

roteiros, informa que, para se valorizarem estes percursos, têm de ser sinalizados os pontos de maior 

interesse dentro da união de freguesia. Justifica que como este executivo ainda está no início do 

mandato, não foi possível debruçar sobre este tema. Refere ainda que há muito a fazer, pois não se 

trata só de criar percursos, tem que ser iniciado/criado um projeto, implementar e avaliar o custo de 

manutenção desses percursos, para que sejam bem programados e consistentes para atrair pessoas de 

fora do concelho. Relativamente à criação do albergue, estão a trabalhar para haver uma sinergia para 

que algumas ideias se comecem a realizar. Informa que estão centrados em reabilitar o nosso centro 

histórico. A nossa freguesia está enquadrada numa realidade que poucos têm, pois temos muitos 

peregrinos a passar devido aos Caminhos de Santiago e de Fátima. O albergue era muito interessante 

para a socialização entre os moradores e os peregrinos, para além disto seria interessante a criação de 

sinalética na zona da Bemposta que explicasse a história do local. Como a União de Freguesias/Câmara 

Municipal não têm na sua posse nenhum edifício que pudesse ser requalificado torna-se mais difícil a 

criação deste projeto. Finalizando, refere que o início deste projeto pode ser facilitado com 

disponibilidade de um particular. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Eduardo Ferreira pede mais esclarecimentos sobre o contacto do proprietário da casa que está 

degradada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Susana Mortágua esclarece que o proprietário em questão foi contactado, mas que a proposta 

apresentada não foi viável. Referiu ainda que a negociação ainda não está concluída. ------------------------- 

=== Guilherme Soares questiona acerca da limpeza na freguesia de Travanca (mais especificamente na 

rotunda da avenida do espírito santo e em frente às instalações da antiga junta de freguesia). 

Continuando a sua intervenção, refere que “este ano como não foi colocado herbicida a freguesia vai 

ficar numa desgraça”. Questionou o executivo sobre a previsão ou não de alguma intervenção que 

envolva os fontanários e em relação à compra da cisterna questionou se foram pedidos orçamentos a 

outras empresas. Ainda sobre a freguesia de Travanca, mais especificamente sobre a caixa de 

multibanco assaltada, quis saber se há previsão ou se falaram com alguém para repor este serviço à 

comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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=== Susana Mortágua em resposta às questões colocadas responde que as chuvas limitaram um pouco 

as limpezas na freguesia e sendo um território muito extenso é difícil de fazer tudo. Refere que pelo 

facto de a equipa ser reduzida, face à dimensão da união de freguesias atrasa todo este processo de 

limpeza. Para contornar este facto o executivo já pensou em contratar “pessoas externas”. 

Relativamente ao herbicida este foi aplicado, mas a chuva intensa faz com que a vegetação cresça mais 

rápido. Para os fontanários não têm nada previsto mas o executivo aceita sugestões (o que têm feito é 

alguma limpeza).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Guilherme Soares interveio referindo que no ano passado arranjaram um fontanário. Depois a 

população de Damonde começou a questionar quando será arranjado o outro fontanário (perto do café 

rios). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua diz que em relação à cisterna foram pedidos diversos orçamentos, mas quando 

tomaram posse já havia uma questão a pesar nesta balança. A União de Freguesias tinha uma cisterna 

alugada pelo que esse valor tinha de ser enquadrado nos orçamentos. “No fundo podíamos ter 

orçamentos mais baixos de outras empresas mas iria ficar mais caro se adicionássemos o custo do 

aluguer da atual”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=== Guilherme Soares questiona se a cisterna foi comprada diretamente à Herculano. ------------------------ 

=== Susana Mortágua continuando a sua intervenção responde que não e esclarece que foi comprada à 

empresa onde a cisterna atual estava alugada. No que concerne à caixa de multibanco não foi realizada 

nada nesse sentido. Refere que tem de se avaliar o espaço indicado para não acontecer prejuízos e 

danos em edifícios. O executivo registou e assinalou esta questão. -------------------------------------------------- 

=== José Lourenço cumprimentou todos os presentes e começou por fazer uma sugestão relativamente 

à possibilidade de instalação de um albergue na zona mais nobre da nossa união de freguesias mais 

concretamente na zona da bemposta. Refere a existência de um local que julga ser da família do Sr. 

Augusto Viena, é uma casa com 200 ou 300 anos e a aquisição da mesma não deve ser por valores muito 

elevados. Alerta ainda “antes que alguém tome posse deste espaço e transforme esta casa emblemática 

e que faz parte da história da nossa freguesia, e se há candidaturas deve-se tentar aproveitar aquele 

edifício que é nosso património”. Posto isto, continuou com algumas questões: a primeira sobre o 

terreno doado, contíguo ao Parque de Falcos, queria questionar qual o ponto de situação pois haviam 

algumas questões burocráticas a resolver que impediam que o registo fosse feito na nossa freguesia e 

que a partir daí se pudesse realizar o que estava previsto e projetado; Alertou que a área envolvente das 
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instalações da freguesia de Palmaz tem sempre crescimento de muita erva invasora o que não torna 

aquele edifício aprazível, e sugere também que o mesmo necessita de pintura; Quis saber qual o ponto 

de situação dos nossos parques escolares, e se as empreitadas vão avançar nas férias escolares. No que 

concerne aos fontanários sugeriu a criação de uma sinalética para o fontanário de Damonde com o 

objetivo de alertar para o civismo respeitando quem está à espera com menos garrafões a encher. ------- 

Por fim quis evidenciar duas situações: Dois votos de congratulação. Indicou que decorreu no mês de 

Abril em Oliveira de Azeméis o Concurso Internacional de Instrumentos de Sopros “ Terras de La salette 

2018” e com centenas de participantes e de vários países incluindo Portugal. Neste evento participaram 

músicos de Palmaz, Pinheiro da Bemposta, e Travanca e dos 5 laureados do conselho de Oliveira de 

Azeméis (ficaram classificados nos 3 primeiros lugares), a banda do pinheiro teve 3 laureados, incluindo 

1 deles em primeiro lugar no escalão juvenil. O primeiro lugar deve ser digno de registo pelo que O 

Nosso Partido é a Nossa Terra, gostaria de apresentar à assembleia um voto de congratulação a esse 

jovem músico (Carlos Marques Soares, músico de fagote) pelo esforço e mérito desta conquista. 

Também quis ressalvar outra congratulação de uma atleta que foi distinguida como Atleta do Ano no 

escalão Benjamins A Femininos, numa cerimónia da Associação de Atletismo de Aveiro, chama-se 

Juliana Domingues e reside em Palmaz. Outra nota é sobre a competição da milha concelhia em que do 

concelho a nossa união de freguesas ficou em 1º lugar. Os votos de congratulação seguem em anexo 

nesta ata. Anexo1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Manuel Murça apresentou um voto de congratulação ao grupo juvenil de Pinheiro da Bemposta que 

treinou a atleta Juliana Domingues. O mesmo foi lido a todos os presentes e segue em anexo nesta 

ata.Anexo2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===O Presidente da Assembleia colocou à votação todos os votos de congratulação tendo sido todos 

aprovados com unanimidade. De seguida solicitou a intervenção da Srª Presidente da União de 

Freguesias para dar resposta à intervenção de José Lourenço. -------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua responde que em relação à casa do Sr. Augusto Viena que é conhecida como a 

“Casa Duarte” apesar de ser um edifício muito interessante é de difícil aquisição e reabilitação, pois é 

uma propriedade particular e a União de Freguesias não tem capacidade financeira. De facto, poder-se-

ia incentivar os proprietários para a realização da requalificação ou sensibilizar a Câmara Municipal para 

este projeto. Em relação ao terreno doado ao lado do Parque de Falcos, o executivo tem conhecimento 

de que faltam assinaturas para oficializar a doação. Assim, seria interessante a ampliação do parque até 
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à via, pois daria outra visibilidade. Relativamente à junta de Palmaz o executivo vai estar sensível à sua 

limpeza e à pintura para manter as melhores condições possíveis naquele edifício. No que diz respeito 

aos parques escolares estamos a tratar de orçamentos. Para o parque de Travanca já foi levantado o 

projeto topográfico pela Câmara Municipal pelo que está em desenvolvimento. A restruturação do 

parque na Escola de Palmaz, que se trata da substituição da areia pelo piso de borracha, está pendente 

da decisão de qual o melhor piso a ser aplicado pois tem que se averiguar qual será as contrapartidas e a 

melhor solução em termos de custo e durabilidade. Na próxima semana está agendada uma visita de 

uma empresa para se trabalhar já nos orçamentos. Refere ainda, que há um parque infantil desativado 

em Figueiredo pelo que o executivo achou pertinente analisar o custo da manutenção daqueles 

equipamentos para que possam ser utilizados no futuro. Ressalvou que no orçamento do executivo 

tinham verba aproximada de 5 mil euros para cada escola. ------------------------------------------------------------ 

=== Guilherme Soares interrompe para referir que pensa que houve um reforço da verba para os 

parques infantis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Susana Mortágua responde que houve um reforço devido à transferência de verbas do ano passado 

que levou à reformulação destes investimentos. Informou que estão a ser realizados todos os trabalhos 

para serem concretizados esses projetos durante o verão. No entanto se necessitarem de novos 

equipamentos talvez a verba atribuída não seja suficiente e tenham que pedir a colaboração à Câmara 

Municipal. Em relação ao fontanário de Damonde, mais concretamente à colocação de sinalética, já 

tínhamos esta necessidade assinalada por um residente da zona. Estamos à procura de uma frase que 

apele ao bom senso e ao civismo de forma a não ferir quem lê e possa ajudar o nosso objetivo. ------------ 

=== José Lourenço coloca mais uma questão que está relacionada com o parque infantil junto ao jardim 

de Travanca. Refere que uma das lacunas que ali existe é a falta de sombra. Alerta para o aspeto das 

árvores e deixa a sugestão de regar as árvores pois o cimento impede a infiltração da água para as 

mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=== Susana Mortágua em resposta a esta intervenção responde que na maneira como as árvores estão 

posicionadas a rega não ia solucionar o problema pois como não têm uma caldeira própria não 

conseguem absorver as águas. No projeto previsto deste parque, está comtemplado várias intervenções 

com o objetivo de solucionar o problema da sombra. -------------------------------------------------------------------- 

=== Cátia Monteiro pede desculpa pelo atraso e pela confusão que fez com os horários. Alerta que os 

moradores da rua da Bustulenga em Ferreiros pediram para sinalizar o problema que existe acerca do 
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escoamento das águas pluviais que vêm da rua da Fontareira, pois ao descer essa rua a água entra para 

as casas dos moradores. Sinalizaram também um muro em risco de ruir e deram a sugestão de se fazer 

um rasgo no pavimento, logo ao final da rua da Fontareira, para que as águas pluviais não desçam em 

direção às casas da rua da Bustulenga e em direção ao café do Sr. Joaquim. Relativamente ao parque de 

Palmaz referiu que as obras são precisas e tem conhecimento que as mesmas não são da competência 

da junta de freguesia mas acha importante fazer pressão junto da Câmara Municipal para que seja 

efetuada a limpeza do parque, visto que há muitos caminhos intransitáveis. Sugere ainda que poderiam 

falar com os responsáveis pelo Hotel Vale do Rio e com as restantes associações para serem realizados 

trabalhos de voluntariado e limpeza do terreno. Relativamente ao transporte para o centro de saúde 

das pessoas que residem longe deste serviço, nomeadamente no lugar de Vilarinho de São Luís, gostaria 

de saber se estava previsto alguma medida, visto que o antigo executivo tinha previsto esta medida em 

que as consultas para lugares mais distantes seriam marcadas no mesmo dia para que pudesse ser feito 

esse transporte de ida e volta no mesmo dia. ------------------------------------------------------------------------------ 

=== Susana Mortágua informa que tomou nota da situação da rua para averiguar. Relativamente ao 

parque de Palmaz informa que já contactou a Câmara Municipal, bem como com os responsáveis do 

Hotel Vale Do Rio. Refere, ainda, que foi pensado em fazer um dia de voluntariado para as limpezas do 

parque que unisse as associações e pessoas interessadas em colaborar. Indica que há esta preocupação 

de várias partes: Junta da União de Freguesias, da Câmara Municipal e do Hotel Vale Do Rio. Reforça que 

era interessante se fosse possível criar um grupo de voluntariado para que uma vez por mês fosse 

efetuada a manutenção do espaço. Informa que a Câmara Municipal já se disponibilizou para tratar da 

substituição e reparação das madeiras. No que concerne ao transporte o executivo vai confirmar esta 

situação porque no dia 26.4.2018 houve o fórum de freguesia e tiveram um representante da 

Associação de Vilarinho de São Luís que abordou a satisfação da população face à centralização do posto 

médico. Essa pessoa não colocou essa questão do transporte, pelo que tem de ser averiguada. A 

questão do transporte foi identificada nesse fórum como um dos pontos importantes contudo é algo 

difícil de suportar (aquisição de uma carrinha e pessoas habilitadas para a conduzir). Pelo que se tem de 

trabalhar com as empresas ou associações para se tentar colmatar essas dificuldades de quem está mais 

isolado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado o ponto antes da ordem do dia e inicia o 

ponto um do período da ordem do dia “Leitura e votação da ata da sessão anterior.” Refere que a ata foi 

distribuída a todos os membros da assembleia pelo que é desnecessária a sua leitura. Seguiu-se a 
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votação que deliberou a aprovação da ata por maioria com a abstenção de Eduardo Ferreira que 

justificou o seu sentido de voto pela ausência na última assembleia. ------------------------------------------------ 

 

=== António Choupeiro deu início ao ponto dois da ordem do dia “Discussão e votação do Regimento da 

Assembleia.” Refere que não é um ponto que esteja relacionado com o executivo mas sim com a própria 

assembleia. Esclarece que no dia 22.12.2017 foi enviado por e-mail o regimento que estava em vigor 

deste 2014, e que pediu para os membros apresentarem sugestões/alterações ao regimento. Não tendo 

recebido nenhum e-mail apenas realizou algumas pequenas correções:  

Correção um: Artigo 15 no ponto 3/4 alterou a parte da carta registada e substituiu por correio 

eletrónico. Correção dois: Artigo 29 corrigiu uma repetição retirando um “de”. ---------------------------------- 

Correção três: Artigo 37 havia repetição de “com” tendo eliminado um. ------------------------------------------- 

Correção quatro: Retificação da numeração dos artigos a partir do artigo 37. ------------------------------------- 

Relativamente ao Artigo 22 que aborda a aprovação da ata refere que a lei não refere se a ata deve ser 

aprovada antes da ordem do dia ou no período da ordem do dia, pelo que a lei é omissa neste aspeto. 

Informou que consultou várias atas de algumas freguesias e em algumas delas a ata é aprovada antes da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== José Lourenço usa da palavra para referir que é defensor de que a ata deva ser aprovada na ordem 

do dia, e indica que “há jurisprudência, pois na falta da lei há jurisprudência (…), indica que as atas das 

assembleias devem ser na ordem do dia, pois carecem de ser aprovadas e têm de constar na ordem do 

dia para que as pessoas se possam preparar e fazer as suas intervenções em algo que está previsto”. 

Deu nota de algum desentendimento sobre o regimento e que em 16 anos aprovou 4 regimentos em 

diversos órgãos. Continuando a sua intervenção indica que o regimento deve ser aprovado sempre de 4 

em 4 anos, nem que seja sem alterações, mas como as leis vão mudando por vezes torna-se necessário 

adequar o regimento às alterações que ocorrem na lei. Alerta que, como a maioria dos membros não 

tem formação, é conveniente constituir um grupo de trabalho que inclua um representante de cada 

partido e o Sr. Presidente da Assembleia seria o presidente da comissão e apresentávamos as nossas 

ideias e verificávamos as omissões para que depois possamos apresentar as alterações e este ponto ser 

votado sem qualquer dúvida. Informa, dando um exemplo, que há um ponto que não está no regimento 

e que decorre da lei “Deu-nos no início do mandato um requerimento para quando solicitamos 

substituições.”- 
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=== António Choupeiro interveio dizendo que não precisa de estar no regimento, pois na falta do 

regimento há a lei. Refere ainda que nem tudo o que está na lei está no regimento, e que o seu objetivo 

ao ter enviado a informação e solicitações de alterações via e-mail, era que todas as pessoas lessem e 

estudassem o regimento. Termina dizendo que não vê necessidade de ser criada uma comissão visto 

que não há na lei nada que obrigue a isso, basta ter o regimento. ---------------------------------------------------- 

=== José Lourenço, defendendo a sua posição indica que o regimento visa regular o funcionamento do 

órgão. Assim, apresenta uma proposta à mesa, que visa a suspensão da votação deste ponto para uma 

próxima assembleia e a constituição de um grupo de trabalho. Neste sentido, indica que assim estariam 

reunidas as condições para que numa próxima assembleia fosse possível analisar e transmitir as 

alterações que foram feitas e para que se possa votar. Esta proposta foi lida a todos os presentes e 

seguem em anexo nesta ata. Anexo 3 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa de Assembleia reitera que mantém a sua posição e que “não há necessidade 

de criar uma comissão uma vez que todos têm o regimento e ninguém apresentou sugestões”. 

Relativamente à proposta de José Lourenço, o ponto em que referiu: “considerando que o mesmo em 

virtude de nova legislação que venha a ser aprovada” não faz sentido porque se a legislação não está 

aprovada nós não podemos nos antecipar a essa aprovação. Refere que é uma perda de tempo e que o 

regimento só peca por uma coisa, “por não ter tempos regulamentados para a intervenção de cada 

pessoa em cada tema”. Neste sentido, ainda indica que o regimento pode ser alterado a qualquer 

momento e solicitar que o mesmo venha a contemplar os tempos de intervenção de cada elemento em 

cada ponto da ordem de trabalhos. Por fim, volta a referir que o regimento está de acordo com a lei mas 

a lei não está toda no regimento e coloca o ponto a votação. Antes de passar à votação permite a 

intervenção de Helena Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=== Helena Oliveira interveio referindo que relativamente ao ponto onde se deve aprovar a ata “não é 

assim tão relevante pois ainda há alguns desentendimentos”. No que concerne ao regimento reitera que 

“para mim e para o meu partido é o que me é caro porque é a ferramenta mais básica da assembleia e é 

no regimento que nós nos pudemos basear para contestar ou para não contestar alguma coisa”. Assim 

indica que a sua opinião vai de encontro à de José Lourenço e também sugeriu o adiamento da votação 

deste ponto e a criação de uma comissão de trabalho. Refere ainda, que apesar de o Sr. Presidente da 

mesa de assembleia mencionar que a criação de uma comissão é uma perda de tempo, não 

concordando com este facto indica que gostaria de trabalhar com o seu partido (visto não estar a par 
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das condições jurídicas do documento) para apresentar algumas propostas, para a melhor estruturação 

do regimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== António Choupeiro refere que houve tempo suficiente para toda essa análise com o partido pois o 

e--mail foi enviado a 22.12.2017 até ao prazo de meados de Março de 2018. ------------------------------------- 

=== José Lourenço pediu permissão para complementar. Em modo de conclusão refere que “o Sr. 

Presidente já deve ter reparado que nós somos um grupo democrático e em que o que impera não é a 

opinião do presidente da mesa, tem que ser a opinião do grupo, e como tal, e a nossa manifestação na 

anterior assembleia foi neste sentido e independentemente da sua boa vontade, como disse, mas não é 

praticável cada um de nós mandar umas coisas para o ar e o presidente lê aqui umas alterações. Sem eu 

poder analisar, sem que eu possa analisar dentro das competências e do conhecimento que tenho das 

coisas o ponto que o colega possa ter apresentado. Portanto, não é correto, Sr. Presidente, e a sua boa 

vontade eu acredito nela mas as boas praticas que se vê por esse país fora, pode haver raras exceções 

de alguém que pense como o Sr. Presidente que não é uma perda de tempo. Mas normalmente o que se 

vê por ai fora é mesmo isso. Há um grupo que se junta vê e apresenta aos restantes colegas. Se o Sr. 

Presidente não quiser fazer parte do grupo, eu fazia questão, aliás eu predisponho-me a fazer parte 

dele, (…). Se o Presidente não quiser, depois pode votar na mesma, o que deve entender é que não é a 

sua opinião que conta Sr. Presidente é um grupo e como tal vamos votar!” --------------------------------------- 

=== O presidente da Mesa de Assembleia colocou o regimento a votação tendo sido chumbado com 7 

votos contra e 6 a favor. Neste sentido propôs então a criação da comissão de trabalhos, a data da 

primeira sessão e o local. Foi decidido com mútuo acordo que a comissão seria constituída pelo 

Presidente da Mesa de Assembleia e por um representante de cada partido (Helena Oliveira, José 

Lourenço, Adalberto Caçoilo e Ricardo Gomes) a primeira reunião ficou agendada para dia 8 de maio às 

21 horas nas instalações da sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pinheiro da 

Bemposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Constantino Oliveira pediu a palavra para mencionar que o regimento já existe há muitos anos e 

pode carecer sempre de pequenas alterações, não sendo um documento recente. Refere que nunca viu 

tanta insatisfação em relação ao mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

=== Adalberto Caçoilo interveio indicando que poderia não ser necessário a realização de um novo 

regimento se assim o achassem. Refere que acha pertinente neste novo regimento constar os tempos 

de intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado este ponto e inicia o ponto três da ordem 

de trabalhos “Apreciação da informação escrita da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, acerca da 

atividade e situação financeira da freguesia.” Questionou a intervenção dos membros da assembleia não 

havendo pedidos de esclarecimento deu a palavra à presidente da união de freguesias. ---------------------- 

=== Susana Mortágua reforça que para além da realização dos trabalhos de manutenção e limpezas das 

vias, foi realizado um protocolo para a recolha de círios e velas dos cemitérios. Reporta que esta recolha 

já estava a ser realizada no cemitério do Pinheiro da Bemposta, embora por uma pessoa particular, não 

havendo qualquer recolha por parte da junta de freguesia. Existiu a posteriori um contacto de uma 

empresa tendo sido negociado este serviço para os três cemitérios da união de freguesias. Este serviço é 

benéfico para criar uma solução para o impacto ambiental. O executivo informa que, está atento às 

candidaturas que possam trazer mais-valias para a união de freguesias. Deste modo, foi efetuada uma 

candidatura ao projeto “Programa apoiar economia circular em juntas de freguesia”. Este projeto 

consiste na implementação de um pequeno centro comunitário e transformação de resíduos de 

elementos da poda de árvores e limpeza florestal e biomassa. Ainda não tem aprovação desta 

candidatura. Mais informa que, este centro a implementar seria como um projeto piloto, para ajudar a 

solucionar o problema da gestão dos resíduos provenientes das podas e limpezas. Outro projeto, que 

visa a requalificação da zona histórica da bemposta conta com a participação pro bono do Arq.º Luís 

Melo. Decidiu-se implementar uma sinalética nos monumentos históricos mais importantes, bem como 

iluminação, pavimentos e ocultação de infra estruturas elétricas que são visíveis e pode criar uma certa 

poluição visual. No fundo pretende-se valorizar o nosso património, aquele espaço, que é nobre na 

nossa união de freguesias. Com este projeto pretende-se candidatar ao programa VALORIZAR. ------------- 

=== José Lourenço pediu a palavra para esclarecer uma dúvida questionando onde se localizaria o 

espaço previsto para o depósito de resíduos. ------------------------------------------------------------------------------ 

=== Susana Mortágua responde que seria no estaleiro. A produção a que se propuseram neste 

programa não foi muito alta visto faltar alguns dados. É preciso implementar sem considerar um volume 

muito grande, mas só avançarão com o projeto se houver financiamento. ----------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado este ponto e inicia o ponto quatro da 

ordem de trabalhos “Apreciação e votação da conta de gerência e PPI relativos ao ano 2017”. 

Questionou a intervenção dos membros da assembleia. ---------------------------------------------------------------- 
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=== José Lourenço usou da palavra para reiterar o que foi dito em outubro ou dezembro em que foram 

apreciadas as contas parcelares e as contas até 31 de dezembro. Presumindo que não faltou nenhuma 

documentação do que lhe foi enviado e não tendo o mapa de contas para pagar presumiu que os 17 mil 

euros de lucro (entre os recebimentos/pagamentos) a gestão de 2017 deu saldo positivo de 17.300,00 €. 

Ressalvou uma gestão rigorosa e justa para com as três freguesias. ------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a esclarecer o ponto foi colocado a votação tendo sido aprovado com 5 abstenções. 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado este ponto e inicia o ponto cinco da 

ordem de trabalhos “Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental e Revisão ao PPI”. O presidente da 

mesa solicita esclarecimento sobre este ponto à presidente da união de freguesias. ---------------------------- 

===Susana Mortágua dá vários esclarecimentos/informações: 1º Sobre a transferência do valor do ano 

anterior de cerca de 16.711,41€ e informa acerca do reforço das receitas (produtos agrícolas e 

pecuários). 2º Sobre o reforço (no valor de 6.551,95€) em algumas rubricas, que o executivo acha 

necessário, como é o caso da requalificação do nosso edificado, em viadutos, arruamentos, cemitérios 

(cemitério do Pinheiro da Bemposta está a necessitar de novas sepulturas). 3º Relacionado com o 

investimento da cisterna, em que optaram por integrar uma bomba de água, para uma situação de 

intervenção de um foco de incêndio. 4º Abertura da rúbrica (cotada em 5 mil euros) relacionada com a 

requalificação da zona histórica. A Câmara Municipal também considerou e têm previsto uma rubrica de 

30 mil euros para este ano e mais 30 mil euros para o ano seguinte. ------------------------------------------------ 

===O Presidente da Mesa de Assembleia questionou a intervenção dos membros da assembleia. Não 

havendo pedidos de esclarecimentos foi colocado a votação tendo sido aprovado com 3 abstenções. 

Posto isto, deu como terminado este ponto e deu início ao ponto seis da ordem de trabalhos 

“Apreciação e aprovação da 2ª adenda ao acordo de execução celebrado pelo Município e a União das 

Freguesias.” Pediu à presidente da união de freguesias esclarecimentos sobre este ponto. ------------------- 

===Susana Mortágua refere que há uma adenda ao contrato celebrado entre a Câmara Municipal e a 

União de Freguesias. Informa que houve um reforço por parte da Câmara Municipal nas transferências 

das verbas. A Câmara Municipal fez um reforço, um aumento de 15% das verbas. (De 800 mil euros 

transferidos vai ser este ano aumentado para 920 mil €). Ao efetuar as contas este aumento não 

equivale aos 15% mas sim de um aumento de 8,89%, portanto, este aumento foi feito com base no 

cálculo que é feito nas transferências do estado do fundo de financiamento de freguesias e com respeito 
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a essas regras que estão por trás dessas transferências. Termina referindo que é uma questão 

matemática. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço pediu a palavra indicando que nos documentos que foram entregues só existiam duas 

folhas e em nenhuma delas constava os 8%. Reforçou que nos documentos indicava 15%! Refere que a 

Srª Presidente disse 8%, indicando que as transferências são baseadas no critério dos 3 “Fs”. Refere que 

após esta intervenção ficou com dúvidas acerca do valor de aumento que está correto. ---------------------- 

===Susana Mortágua insiste que são 15% e que é uma questão matemática. Refere, ainda, que é difícil 

de explicar, mas se fizerem as contas a transferência que esta a ser feita, o volume todo em relação às 

freguesias é de 15% mas o aumento que recebemos é menor. Ressalva que não está a contrariar a 

Câmara Municipal porque de facto vai transferir 15% do volume total (cerca de 800 mil euros). ------------ 

===José Lourenço volta a insistir que são 15%! Na próxima assembleia vai confirmar estes dados e 

mencionou que faz mea culpa se tiver errado. Lembrará estas contas, porque ouviu da Câmara 

Municipal que seriam transferidos 15 % para todas as freguesias, que dá o total de 120 mil euros. “Foi 

esta a explicação que deram e se existe outra, a Sr.ª Presidente deve questionar esta situação na 

Assembleia Municipal.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia coloca o ponto a votação tendo sido aprovado com 2 

abstenções e 1 voto contra. Assim, dá como terminado este ponto e inicia o ponto sete da ordem de 

trabalhos “Apreciação, discussão e votação de alteração do Regulamento e Tabela geral de taxas e 

licenças”. Questionou a intervenção dos membros da assembleia não havendo pedidos de 

esclarecimento deu a palavra à presidente da junta de freguesia.----------------------------------------------------- 

=== Susana Mortágua tomou a palavra e referiu que o executivo pretendeu regularizar esta situação, 

uma vez que a taxa de cedência de espaços constava no regulamento interno e deste modo acharam 

pertinente aprovar em assembleia. Referiu, ainda, que as associações estão isentas destas taxas. Em 

relação, à atualização da taxa de serviços de saneamento de fossas, deveu-se ao investimento da 

aquisição da cisterna, pois a capacidade da mesma aumentou de 4 mil litros para 6 mil litros. Indicou 

que efetuaram um ajuste para que a maioria das pessoas que necessitam deste serviço sejam 

beneficiadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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=== Helena Oliveira interveio questionando como iria ser feita a votação deste ponto, visto que estava 

de acordo com a atualização da taxa de serviços de saneamento mas não estava de acordo com a taxa 

de cedência de espaços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== José Lourenço interveio propondo a votação em partes, referindo que estava à espera que a Sr.ª 

Presidente terminasse a explicação acerca deste ponto para efetuar algumas observações. ------------------ 

=== O Presidente da Mesa pediu à Sr.ª Presidente para prosseguir com a explicação acerca deste ponto. 

=== Susana Mortágua continuou a sua explicação mencionando que a taxa de cedência de espaços já 

estava a ser implementada pelo anterior executivo, contudo nunca tinha sido aprovada em assembleia. 

Ressalvou que faz sentido taxar o aluguer dos espaços porque existem custos associados à manutenção 

e à limpeza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== José Lourenço pediu a palavra e congratulou a legalização das taxas. Efetuou uma observação: no 

documento indica “cedência das instalações da junta de freguesia”, porém nas taxas refere-se apenas à 

Junta do Pinheiro da Bemposta. Efetuou a questão: ”E se pedirem o aluguer do salão da junta de 

Palmaz?” Assim, propôs a inserção no documento a indicação: ”cedência das instalações da União”, 

visto que, como no mesmo apenas se refere a uma determinada junta de freguesia as pessoas poderiam 

querer ir gratuitamente para a junta de Palmaz. Questionou qual o valor taxado por uma noite e o dia 

todo, visto que no documento refere-se apenas à taxa de uma manhã e uma tarde. Na sua opinião 

deviam ser criados outros valores para não ser 25,00€ pela manhã e mais 25,00€ pela tarde, 

mencionado que acha penalizador. Sugeriu o valor de 40,00€ para a taxa do dia todo. ------------------------- 

=== Susana Mortágua respondeu que a taxa da noite iria ser taxada por hora. ----------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia interveio dizendo que entende que o valor taxado seria de 

um dia e subentende-se que no documento refere-se ao Salão do Pinheiro da Bemposta, Palmaz e 

Travanca, no seu entender não é necessário mencionar os locais. ---------------------------------------------------- 

=== Cátia Monteiro interveio mencionando que no documento não indica nome de todas as freguesias 

incluídas na união visto que o nome que consta é “Salão Polivalente de Pinheiro da Bemposta”. ----------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia interveio, novamente, explicando que existem outras taxas 

que são comuns às três freguesias. Referindo, ainda, que esta taxa é para situações em que o espaço é 

requerido para banquetes ou festas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== Hernâni Dias pediu a palavra e indicou que em relação ao preço do espaço como acha que o dia 

inclui a noite seria justo os 50,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Eduardo Ferreira interveio indicando que foi mencionado que à noite se paga à hora, logo seriam 

50,00€ mais cada hora do período da noite. -------------------------------------------------------------------------------- 

=== Helena Oliveira pediu a palavra para explicar o seu sentido de voto, referindo que não é contra as 

taxas mas vai votar contra só porque acha não está muito bem esclarecido os valores e os horários. 

Sugerindo, assim, que fosse feito um novo documento. ----------------------------------------------------------------- 

=== Guilherme Soares interveio referindo que as condições que existem no salão do Pinheiro da 

Bemposta não são as mesmas que existem em Travanca ou em Palmaz, pelo que, deste modo os valores 

não podem ser iguais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia questionou a Sr.ª Presidente se estava aberta à sugestão dos 

membros da assembleia em alterar o documento. ------------------------------------------------------------------------ 

=== Adalberto Caçoilo interveio indicando que é o mais lógico a fazer, uma vez que as taxas são 

extensíveis para toda a união de freguesias, porém todos chegaram à conclusão que as condições dos 

espaços não são iguais nas três freguesias. Sugere que é importante fazer a diferenciação das taxas dos 

três espaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

=== Susana Mortágua explicou que esta taxa é referente ao Salão Polivalente do Pinheiro da Bemposta 

e foi criado por necessidade. Os espaços de Travanca e Palmaz nunca foram solicitados, mas não quer 

dizer que não o sejam e que não possam fazer as alterações. Referiu, também, que devia ser feita a 

divulgação da cedência dos espaços porque a população pode não saber que os podem usar. --------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia questionou a Sr.ª presidente se aceitava retirar este ponto e 

incluir as outras freguesias, ou resolver esta questão numa próxima assembleia. -------------------------------- 

=== Susana Mortágua respondeu que este ponto poderia ser colocado a votação na próxima 

assembleia.- 

=== José Lourenço interveio sugerindo que poderíamos colocar a votação a atualização da taxa de 

serviços de saneamento de fossas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== O Presidente da Mesa da Assembleia retirou para votação o Anexo 7 e colocou a votação apenas o 

Anexo 5 que foi aprovado com unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado este ponto e inicia o ponto oito da ordem 

de trabalhos: “Apresentação, discussão e votação das propostas de colocação de sinalização vertical”. 

Questionou a intervenção dos membros da assembleia. Não havendo pedidos de esclarecimento foi 

efetuada a votação, tendo sido aprovado com unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado este ponto e inicia o ponto nove da 

ordem de trabalhos “Apresentação, discussão e votação da proposta de autorização de doação de 

terreno agrícola em Figueiredo de Baixo, Pinheiro da Bemposta.” Questionou se a Sr.ª Presidente tinha 

alguma explicação a dar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Susana Mortágua usou a palavra explicando que receberam a doação de um terreno agrícola 

(situado em Figueiredo de Baixo perto do paço ao lado da rua da mata) e como não viram nenhum 

inconveniente nesta doação aceitaram. Refere que para se dar uso ao terreno pensaram em criar uma 

horta comunitária. 

=== Helena Oliveira questionou se o proprietário pediu alguma contrapartida ou alguma obra em troca 

da doação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Susana Mortágua respondeu que os proprietários não residem no nosso concelho e receberam de 

herança uma série de terrenos e aquele decidiram doar, uma vez que não lhes trazia mais-valias. ---------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia interveio indicando que os donos são do Algarve e Viana do 

Castelo logo não têm interesse no terreno. Seguidamente foi colocado a votação tendo sido aprovado 

com unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia dá como terminado este ponto e inicia o ponto dez da ordem 

de trabalhos “Ratificação do Parecer de Interesse Público Municipal – Pedreiras Sacramento, S.A.”. 

Refere que já foi discutido e aprovado e foi elaborado o documento estando agora para aprovação. Em 

seguida questionou a intervenção dos membros da assembleia acerca deste parecer. ------------------------- 

=== José Lourenço interveio informando que este tema ia ser alvo de votação na Assembleia Municipal 

e indicou que seria pertinente a Sr.ª Presidente explicar o que se passou e o que foi efetuado pelos 

membros da assembleia de freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== Helena Oliveira pediu a palavra informando que em Ovar houve uma manifestação por causa das 

areias betuminosas, e referiu que ainda bem que foi efetuado este documento da forma que foi, pois 

permitiu proteger os membros da assembleia, visto ser um assunto delicado. ------------------------------------ 

=== O Presidente da Mesa da Assembleia colocou este ponto a votação, tendo sido aprovado com 

unanimidade. Seguidamente, deu como terminado este ponto e iniciou o ponto onze da ordem de 

trabalhos “Apreciação do Relatório do Direito de Oposição.” Explica que este documento é recente e 

que nos mandatos anteriores nunca o fizeram e decorre da lei. Ressalva que isto não é o direito da 

oposição, dos membros da assembleia mas sim da força que representam, e que não estão 

representadas no executivo. Questionou se os membros da assembleia queriam realizar alguma 

intervenção acerca deste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== José Lourenço pediu a palavra e deu os parabéns ao executivo indicando que obviamente que 

decorre na lei mas muitas das vezes não é apresentado. Indica que nunca viu um relatório destes nos 

mandatos anteriores apesar de tanto o executivo como a oposição trabalharem com a mesma 

finalidade. Termina a sua intervenção congratulando novamente o executivo indicando que às vezes são 

os detalhes que fazem as diferenças nestas situações. ------------------------------------------------------------------- 

=== Helena Oliveira pediu a palavra para congratular este ponto e mais uma vez dizer que o direito de 

oposição foi respeitado. Terminou a sua intervenção sugerindo que sempre que houvesse eventos 

poderiam enviar uma mensagem a informar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Terminada a ordem de trabalhos, António Choupeiro, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a 

palavra ao público presente, tendo sido solicitada intervenção de Nuno Jesus e Vítor. ------------------------- 

=== Nuno Jesus coloca um alerta sobre a qualidade de água do fontanário de Damonde. Dá uma 

sugestão sobre a ajuda no combate a incêndios solicitando à presidente da união de freguesias um 

esclarecimento junto dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis sobre o uso que está a ser dado a esse 

equipamento que foi doado pela junta de Travanca (pois caso não esteja a ser utilizado deixa a sugestão 

de ser devolvido à união de freguesias de forma a ajudar no primeiro ataque a incêndios). ------------------- 

=== Vítor explica que no fontanário de Damonde foi colocada uma placa com indicação que a água não 

era própria para consumo e que mesmo assim a população, por iniciativa própria, continuaram a beber 

da água. Refere que numa assembleia foi feito um documento em que a junta não se responsabilizava 

pela água do fontanário. Deixa uma sugestão ao executivo para que fossem feitas análises às águas dos 
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fontanários das freguesias. Por fim, deixa a nota sobre um concurso de fotografia que um habitante de 

Travanca foi o vencedor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra à presidente da união para que fosse feito um 

esclarecimento relativamente à situação da fonte. ----------------------------------------------------------------------- 

=== Susana Mortágua refere que o executivo ao colocar a placa tem que assumir que a água é potável. -

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

Sem que mais ninguém usasse da palavra o presidente da mesa de assembleia deu por terminados os 

trabalhos desta assembleia de freguesia pelas 23 horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da mesa.------------------------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia 
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