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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

==== Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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 e a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto Um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior.-------------------------------------------------------------- 

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

atividade e situação financeira da freguesia.-------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três: Apreciação e votação da 3ª Revisão Orçamental e 2ª e 3ª revisão ao PPI.--------------------------- 

Ponto Quatro: Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para o ano de 2019 e do Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco: Apresentação do plano de atividades para o ano de 2019.-------------------------------------------- 

Ponto Seis: Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2019.---------------------- 

Ponto Sete: Apresentação, discussão e votação da adenda ao regulamento de Taxas e Licenças para o 

ano de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Oito: Apreciação e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências na 

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz para o desenvolvimento de 

atividades de animação e de apoio à família no âmbito da Educação pré-escolar e gestão dos refeitórios 

escolares do 1º ciclo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Junta da União de 

Freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Nove: Apreciação e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências na 

União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz para o funcionamento do 

atendimento descentralizado, a celebrar entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Junta da 

União de Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dez: Apreciação e votação da proposta de autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia de Freguesia para a assunção de compromissos plurianuais.------------------------------- 

Ponto Onze: Apresentação, discussão e votação das propostas de colocação de sinalização vertical.------- 
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===António Choupeiro, presidente da mesa de assembleia, cumprimenta os membros da assembleia e 

os presentes e dá por aberta a sessão. Informou a assembleia acerca da correspondência recebida desde 

a última sessão: Recebeu e compareceu aos seguintes convites: evento “Paço del Rey”; presença em 

almoço de aniversário da Banda de Música de Pinheiro da Bemposta; presença em palestra da 

Associação de Pais de Pinheiro da Bemposta e por fim presença num almoço a convite da associação do 

centro paroquial de Pinheiro da Bemposta. --------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o presidente da mesa solicitou a inscrição dos membros da assembleia de freguesia para 

o período de antes da ordem do dia. Inscreveram-se para este período: José Lourenço, Adalberto 

Caçoilo, Helena Oliveira, Guilherme Soares e Isabel Quintela.---------------------------------------------------------- 

===António Choupeiro, presidente da mesa de assembleia, antes de dar início ao período de antes da 

ordem do dia apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Ápio Assunção. Este voto foi lido a 

todos os presentes e aprovado com unanimidade, constando no anexo um desta ata. ------------------------- 

===José Lourenço cumprimenta todos os presentes e apresenta mais um Voto de Pesar pelo falecimento 

do bombeiro e trabalhador da Câmara Municipal Sr. Manuel Alves Moreira. Este voto foi aprovado com 

unanimidade e segue em anexo um desta ata. ----------------------------------------------------------------------------- 

José Lourenço continua com a sua intervenção evidenciando a defesa da causa social que o Sr. Ápio 

Assunção representou nesta freguesia e “que uma forma de perpetuar a memória e a honra, para que 

fique para futuro, é a atribuição de uma nova designação ao Salão Polivalente da Junta de Freguesia. 

Assim, propôs a atribuição do seguinte nome: “Salão Ápio Assunção.” Recordou que foi com o Sr. Ápio 

Assunção que se iniciaram as obras neste edifício e que foi ele que inaugurou aquando da finalização 

das mesmas obras. Concluiu que esta seria uma forma de homenagearmos alguém que representou tão 

bem a causa a que se dedicou cerca de 18 anos (1979-1997). Esta proposta segue no anexo dois desta 

ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===O presidente da mesa da assembleia verificou a ausência de objeção por parte do executivo da 

junta a esta proposta, que colocou a votação, tendo sido a mesma aprovada apenas com abstenção de 

Helena Oliveira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço continua a sua intervenção, dirigida ao executivo da junta de freguesia, alertando 

para os perigos inerentes às árvores de grande porte existentes na escola EB,1 de Palmaz. Assim, refere 

que uma “simples poda” não irá ser suficiente, sugeriu uma poda mais junto ao tronco da árvore. 
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Relembrou também que em abril foi aprovado um parecer sobre as “Pedreiras Sacramento”, e 

questionou a junta de freguesia acerca das situações mencionadas e se as recomendações que foram 

feitas estão a ser monitorizadas ou não (rebentamentos). Apresentou uma preocupação / situação 

acerca de um cidadão que faz serviço no parque natural (dedica-se a cuidar e a gerir o espaço) 

questionou acerca do vínculo desta pessoa pois desconhece se está em regime de voluntariado ou se é 

remunerado pois acha pertinente regularizar essa situação. Recordou também uma sugestão dada no 

início do ano sobre a possível aquisição de um imóvel na zona da bemposta para a possível instalação de 

um albergue para quem faz os Caminhos de Santiago e os Caminhos de Fátima. Quis saber acerca do 

ponto de situação desta sugestão. Lembrou e deu nota do 137º aniversário de existência da Banda de 

Música do Pinheiro da Bemposta pois é uma instituição que honra e dá a conhecer esta freguesia. Por 

fim questionou quando irá ser lançada a página institucional da união de freguesias pois considera uma 

ferramenta essencial nos dias de hoje para acesso a requerimentos, atas e outros documentos.------------ 

===Sr.ª Presidente após cumprimentar todos os presentes dá início às explicações solicitadas. No que 

diz respeito às árvores na escola EB1 de Palmaz referiu que essa situação/preocupação já tinha sido 

referida pela escola. Essa situação foi reportada à Câmara Municipal que respondeu que iriam fazer a 

poda (embora não a realize todos os anos) e que aquelas árvores já tinham sido analisadas por técnicos 

especializados. Recordou que, à relativamente, pouco tempo “num temporal uma das árvores rachou a 

meio e tivemos que proceder ao abate da árvore, perante esta situação voltamos a alertar para este 

possível perigo que estas árvores podem apresentar”. Refere ainda que “no mês passado foi efetuada a 

poda pela Câmara Municipal mas apesar destas chamadas de atenção continuou a ser uma poda 

ligeira.” Afirma que uma possível medida que podem fazer é pedir nova visita dos técnicos 

especializados para que voltem a verificar a segurança destas árvores. --------------------------------------------- 

Em relação às “Pedreiras Sacramento” refere que a junta não fiscaliza e que nem tem meios para 

fiscalizar os rebentamentos. Sugere que a Câmara Municipal e a entidade à qual a pedreira pertence 

podem ter esse papel de fiscalizar. “O que a junta pode fazer é verificar os acessos (está previsto no 

orçamento, embora que não para o próximo ano, obras na rua da Quintã) e se ainda se verifica presença 

de lamas…”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao vigilante do parque natural refere que este Sr.º está a título de voluntariado e que isso 

está escrito e documentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, no que diz respeito à sugestão da aquisição de um imóvel para a criação de um albergue na 

zona da Bemposta, disse que “este tema já foi falado mas como é um projeto complexo, demora o seu 
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tempo”. Refere ainda que “estamos a trabalhar nesse projeto para que a Câmara Municipal tenha mais 

interesse em investir”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“A página institucional vai ser um próximo projeto, que pretendemos iniciar no início do próximo ano.”-- 

===Adalberto Caçoilo após cumprimentar todos os presentes refere e alerta para o mau estado do 

pavimento na rua da Quintã que aquando das chuvas torna a circulação ainda mais perigosa devido à 

presença de água e lamas. Ainda sobre este trajeto refere que a parte final da estrada junto ao 

Restaurante Novorest, (cuja obra foi no passado da responsabilidade da junta que subcontratou a uma 

empresa) está com muitos “buracos” estando muito perigoso. Outra situação que quis alertar foi sobre 

um carro abandonado há mais de dois meses na rua de São Lazaro “não sei se os proprietários não têm 

dinheiro para o levar para uma sucata, mas o que é certo é que, ao fim de algum tempo vai começar a 

derramar líquidos que prejudicam quem lá vive e mesmo a própria via pública”. Alertou para a cedência 

de material (ex. microfones, tripés) por parte da junta aos diversos grupos “pois era importante que 

alguém verificasse o estado do material quando é devolvido pois refere que já não é a primeira vez que 

repara em danos no material que foi emprestado”. Assim, deixou um apelo para que verificassem esta 

situação com mais cuidado, pois o material é dispendioso.------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente responde que “relativamente à rua da Quintã é uma preocupação nossa o estado do 

pavimento e vamos procurar sensibilizar, mais uma vez, a empresa para a questão das lamas.” Sobre o 

carro abandonado na rua de São Lazaro disse desconhecer a situação pois ninguém ainda a tinha 

reportado e que tinha de confirmar a que entidade teria de recorrer para resolver a situação. No que diz 

respeito ao controlo do estado do material, “isso é feito relativamente aos microfones mas 

efetivamente não é realizado com os tripés e realmente faz sentido que assim aconteça porque 

verificou-se alguns danos nesse material. Vamos assim procurar ter um cuidado acrescido com este e 

outros materiais/equipamentos.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Guilherme Soares cumprimenta todos os presentes e questiona em relação à poda das árvores da 

rua 25 de Abril refere que a mesma já não foi feita no ano passado e que “este ano vai pelo mesmo 

caminho estando a(s) árvore(s) a ficar muito grande(s) e a rua parece mal com tanta folha.” Questionou 

acerca do ponto de situação da caixa de multibanco em Travanca. A sua penúltima questão foi dirigida à 

mesa da assembleia: questionou acerca da colocação dos avisos da realização desta assembleia pois 

verificou que alguns sítios em que era normal ter a convocatória para as assembleias não tinha qualquer 

papel de aviso à população. Por último, alertou para inconformidades na drenagem de líquidos da 
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fábrica de lacticínios para a via pública e para a caixa de saneamento que depois vai tudo parar ao Rio 

(uma SRª refere que lhe morreu um cão devido à drenagem de líquidos). Refere que a junta pode ter 

alguma ação para precaver ou sensibilizar para estes factos.----------------------------------------------------------- 

===Sr.º Presidente da Assembleia refere que relativamente à colocação das convocatórias, “os editais 

são colocados por funcionários da junta de freguesia e se não foi feito isso ultrapassa-me. Enviei o 

pedido atempadamente e pedi para ser feita a devida distribuição.”------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente responde que os editais terão sido colocados nos locais habituais. Relativamente à 

poda das árvores da rua 25 de Abril “esta foi uma das ruas que foi solicitada a poda e julgo que eles a 

terão feito de uma forma ligeira dos ramos mais baixos.” “Não sei por que critério, mas o que é certo, é 

que eles não podaram as árvores todas da mesma forma.” Esclarece que aquelas árvores “que ali estão 

não se podiam podar muito porque a poda do topo faz com que o tronco dilate e ao fazer esse tipo de 

corte vamos estar a agravar o problema do dano dos passeios já que estas árvores nem são muito 

apropriadas a passeios urbanos.” Refere que se devia pensar de futuro, tanto nesta rua como na rua do 

Pinheiro (onde a poda foi mais intensa), o corte destas árvores e a colocação de outras árvores tendo 

sempre em conta os passeios e o estacionamento. Refere que se deve “pensar em formas e árvores que 

não interfiram com o passeio”. Informa que não tinha conhecimento da situação dos lacticínios e que 

“temos de tomar as devidas diligências e tomar alguma ação pois esta situação é grave, tanto pela 

componente ambiental como, também, pela componente de saúde pública pois acaba por afetar todo o 

ecossistema. Por último termina dizendo que “até ao momento ainda não nos foi possível fazer alguma 

coisa relativa à caixa de multibanco.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira saúda todos os presentes e refere concordar com o facto de ter que ser feito alguma 

coisa relativamente à questão dos lacticínios pois considera um grave problema de saúde pública. Havia 

situações que queria falar mas que já foram abordadas e explicadas (Página institucional e em relação às 

recomendações que fizemos relativamente à Pedreira Sacramento), assim referiu não ser necessário 

mais explicações. Outra situação que falou foi sobre os cães de rua, pois apesar de saber do esforço da 

junta em falar com a Câmara Municipal, pensa que deviam de voltar a tentar abordar essa questão para 

se conseguir uma possível solução. Por fim, refere um pedido que lhe chegou de habitantes do Pinheiro 

da Bemposta “que era a colocação de casas de banho no cemitério do Pinheiro da Bemposta pois muitas 

vezes os da igreja estão fechados e é algo que as pessoas necessitam para sentirem conforto e bem-
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estar”. Termina a sua intervenção sugerindo um abrigo à entrada do centro de saúde (algum conforto e 

bem estar).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente sobre a questão dos animais de rua refere que não sabe até que ponto os serviços da 

Câmara Municipal têm capacidade de dar resposta a este “problema”.--------------------------------------------- 

===Helena Oliveira interveio dizendo que há outras soluções como a esterilização e colocação de chip 

para acompanhamento e uma campanha do executivo de famílias de acolhimento.----------------------------- 

===Sr.ª Presidente continua a sua intervenção referindo que sobre as casas de banho “já nos tinha sido 

reportada essa necessidade por algumas pessoas”. “Embora já exista esse projeto mas já tem algum 

tempo e pode eventualmente precisar de ser revisto pois poderá já não estar dentro na nova legislação, 

é uma questão para de futuro mas, atualmente, ainda não temos previsão pois não está previsto para o 

próximo ano.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===João Vieira solicitou um pedido de intervenção à mesa que foi autorizado, tendo-lhe sido dada a 

palavra. Refere que mesmo se houvesse outro canil, mesmo assim não tinha capacidade para fazer a 

recolha de todos os cães de rua pois é um canil intermunicipal (Oliveira de Azeméis, São João da 

Madeira e Santa Maria da Feira) e tem cerca de trezentos cães em lista de espera para recolher.  Têm 

noção das reclamações e até de pessoas feridas por animais vadios “mas não há capacidade de resposta 

nem solução à vista para este flagelo”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

===Isabel Quintela cumprimenta todos os presentes e refere que no cemitério de Travanca os 

recipientes que estão disponíveis para receber os sírios vazios têm estado cheios havendo depois 

deposição destes materiais pelo chão. Deu a sugestão de se comunicar à empresa que faz a exploração 

destas matérias da realização de fazer uma recolha mais periódica evitando assim acumulação e lixo 

pelo chão. Por fim, deu nota do tempo do advento e do nascimento de Jesus Cristo e desejou a todos os 

presentes um Santo e Feliz Natal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente refere que vão estar mais atentos e solicitar uma recolha mais assídua dos sírios.------ 

===O Presidente da Mesa da Assembleia dá por terminado o período de “antes da ordem do dia” 

dando início ao minuto de silêncio.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa da Assembleia deu início ao período da ordem do dia passando, de imediato, 

para o ponto um da ordem do dia “Leitura e votação da ata da sessão anterior”.--------------------------------- 
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===José Lourenço interveio reconhecendo o “excelente trabalho das secretárias da mesa na elaboração 

das atas”. Refere ter algumas correções de pormenor e português na página 5: “ linha 19 deveria ler-se – 

crianças que não saiam …” e correção do cerne da questão “ a ideia era apoio por parte da junta e não a 

compra de material escolar”; página 12: linha 16 – “em vez de rua do Baçal é rua do Passal e em vez de 

rua da Cauda da Raposa a forma correta é rua da Cova da Raposa”. ------------------------------------------------- 

===Sr.º Presidente da Assembleia refere que estas notas serão devidamente corrigidas colocando este 

ponto a votação, sendo que foi aprovado com unanimidade.---------------------------------------------------------- 

Terminado este ponto foi dado início ao ponto dois “Apreciação da informação escrita da Sra. Presidente 

da Junta de Freguesia, acerca da atividade e situação financeira da freguesia.”----------------------------------- 

===José Lourenço regista com agrado todo o trabalho que tem sido feito pelas três freguesias e parece-

lhe uma gestão sensata do trabalho. Em Travanca têm sido feitas intervenções necessárias na EB1 de 

Travanca e era para deixar nota de que o jardim-de-infância, também, precisa de algumas intervenções 

que ainda não foram feitas e, sendo assim, deixou a nota dessa necessidade. Relativamente à questão 

financeira, deu nota da boa margem financeira (cerca de setenta mil euros) e questionou se até ao final 

do ano se haverá alguma obra em Dezembro que poderá justificar a redução deste saldo. Dá nota que a 

receita arrecadada está nos 85% e a despesa nos 72 %. ----------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente refere que sobre o jardim-de-infância este não tem menos atenção. Tanto na escola 

do Outeiro como no jardim-de-infância foram aplicados os estores, que permitem a visualização dos 

quadros interativos, e vamos intervindo em outras situações que vão surgindo e que por vezes não são 

visíveis, como o arranjo de ar condicionado. Estamos a trabalhar no parque infantil pois tivemos uma 

reunião com a arquiteta paisagística para que no próximo ano se possa avançar. Indica que tentam 

responder a todas as questões de forma atempada e às situações de maior emergência. Em relação à 

questão financeira refere que “há algumas situações que ainda não estão aqui espelhadas, como o 

parque infantil de Palmaz (cerca de cinco mil euros), há o pagamento dos salários deste mês, há 

também o apoio do grupo juvenil em Travanca pois gastaram dinheiro na reparação dos danos após o 

assalto do multibanco”. “Achamos importante ter uma almofada financeira pois permite dar resposta a 

eventos inesperados e dá algum conforto financeiro.” “Esta almofada financeira permite para o ano 

termos a capela mortuária de Palmaz que vai ser uma obra que vai requerer alguns recursos 

financeiros.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===Não havendo mais pedidos de esclarecimento O Sr. Presidente da Mesa deu como terminado o 

ponto dois e deu início ao ponto três “Apreciação e votação da 3ª Revisão Orçamental e 2ª e 3ª revisão 

ao PPI”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente esclarece que “esta revisão tem a ver com a inclusão do dinheiro que veio da Câmara 

Municipal para a capela mortuária de Palmaz e a introdução do ponto de apoio de instituição sem fins 

lucrativos à associação de solidariedade social de Travanca.------------------------------------------------------------ 

===José Lourenço refere que ficou com algumas dúvidas pois não encontrou a verba de apoio à 

instituição juvenil, encontrou a verba para a reparação dos danos (cerca de seiscentos euros) e os vinte-

e-cinco mil euros da capela mortuária.---------------------------------------------------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa de Assembleia passou a palavra à Presidente Susana. -------------------------------- 

===Sr.ª Presidente explica que o que são receitas não tem a mesma obrigação do que é de despesa. 

Referindo que os seiscentos e noventa e nove euros têm a ver com a venda da cisterna, uma vez que 

esta quantia não tinha dado entrada na altura porque não excedia as receitas. “Como agora está a 

exceder tivemos que fazer essa entrada na totalidade das receitas porque foi ultrapassada e por isso 

agora aparece o registo dessa quantia.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

Refere, ainda, que para não atribuírem outra rubrica, aproveitaram esse reforço de despesa e criaram 

uma nova, denominada “instituições sem fins lucrativos”. Indicando que os seiscentos e noventa e nove 

euros não é, necessariamente, uma quantia a ser utilizada, uma vez que, posteriormente (mês de julho), 

será efetuada uma alteração ao orçamento de junta para poderem reforçar esses valores a fim de 

realizarem as transferências que o atual executivo achar pertinentes. ---------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio e questiona se a verba do Grupo Juvenil também não consta do mapa. ------- 

===Sr.ª Presidente responde que esta está dentro da nova rubrica que foi criada como “instituições sem 

fins lucrativos”, mencionando que ao atribuir um subsídio com destino a obras este deve ser 

considerado em despesas de capital e não em despesas correntes. Por esta razão houve a necessidade 

de criação desta rubrica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto 3 tendo sido aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Quatro “Apresentação, discussão e 

aprovação do Orçamento para o ano de 2019 e do Plano Plurianual de Investimentos (PPI).”----------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou se a Presidente gostaria de dar uma prévia 

explicação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente refere que está disponível para esclarecer as possíveis dúvidas que tenham, 

relacionadas com o orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia se inscrever para este ponto, 

havendo apenas a inscrição de José Lourenço.----------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço tomou a palavra e referiu que “há uns meses atrás teve a oportunidade de agradecer 

à junta de freguesia por ter convocado os membros da Assembleia de freguesia para uma reunião. Em 

que nesta, todos juntos, pudéssemos dar os nossos contributos, tanto nas atividades como no próprio 

orçamento. Na altura, como disse, achamos muito bem esta atitude, mostrou boa-fé, e vontade de 

trabalhar em conjunto”. Indicando que esse é o caminho num órgão como este, de proximidade e não 

tanto de distância. Continuou a sua intervenção referindo: “Na sequência desta reunião, presumo eu, 

que foi em linha com uma reunião que terá havido e houve sobre o plano de atividades que a junta teve 

com a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Também, foi chamada para poder participar na 

elaboração do orçamento. E tenho um pequeno lamento. Todos sabem, julgo eu, é público e os dados 

são factuais. A nossa união de freguesias em termos de dimensão populacional é a terceira/segunda 

maior do concelho. Para quem quiser verificar, o valor que é transferido pela Câmara Municipal 

demonstra que somos a segunda freguesia com o valor mais alto atribuído. Na nossa opinião, devia ser 

também proporcional a nossa importância para o nosso concelho e aquilo que nós vemos e verificamos 

no plano em que a Câmara Municipal aprovou em Assembleia Municipal não temos a mesma 

importância. Sinceramente, não vejo muito obra para a nossa união de freguesias. E aí lamento que se 

tenha ido a essa reunião e não se tenha tido a capacidade de exigir mais, de fazer valer a nossa 

importância para o concelho de Oliveira de Azeméis. Nós somos a segunda maior união de freguesias do 

concelho. Portanto temos que fazer valer isso. E o que queria referir é que o orçamento que foi 

aprovado pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis não traduz essa dimensão.” No que concerne 

às contas refere que tem algumas questões a colocar, mencionando que na página três, na parte da 

despesa, o custo com a eletricidade nas instalações de Travanca tem estimado um custo de seis mil e 

novecentos e noventa e três euros (6.993,00€) e na parte das receitas tem um protocolo de eletricidade. 
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Perante isto presume-se que o jardim-de-infância pagará à junta cerca de mil e oitocentos euros 

(1.800,00€). Questiona onde está o resto da eletricidade como é que está a ser considerado. Continua a 

sua intervenção indicando que tem outro lamento: “ Na página 4, onde consta que foi atribuído cem 

euros às associações de pais. Portanto, nos temos três na nossa união de freguesias. Ao dividir pelas três 

dá trinta e três euros e trinta e três cêntimos a cada uma.” Referindo que este valor não dá para muita 

coisa. “Na página 5, vemos atribuído a quantia de cem euros para o parque infantil da Escola da Areosa. 

Gostaria de fazer uma pergunta à Senhora Presidente, porque temos conversado acerca disto: Como 

está o desenvolvimento das conversações com o proprietário do terreno contínuo, ou seja, nas traseiras 

da escola, para uma possível ampliação e construção de um parque infantil? Faço esta questão porque 

ao ver atribuído este valor percebe-se que não será em 2019 que será concretizado este projeto que até 

já estaria previsto para 2018.” Continua mencionando: “Tem aqui a verba para a capela mortuária de 

Palmaz que, também, já foi aqui falada e não deixando de notar que presumimos nós, então, que em 

2019 a obra será concluída. Não obstante ter uma verba para o ano de 2020. Contudo, na última 

Assembleia referiu que era necessário compilar tudo o que estava feito e construir o caderno de 

encargos para apurar o valor total da sua conclusão. Se já tiverem esses valores gostaríamos de saber 

essa informação.” Para concluir a sua intervenção menciona que foi notado um acréscimo de vinte mil 

euros em despesas de capital referindo que vão estar atentos às obras que vão sendo concretizadas. ---- 

===Dá a palavra à Presidente da União de Freguesias “Essas situações que têm atribuído o valor de cem 

euros são o que chamamos de rubrica aberta, ou seja, antes não existia a rubrica associação de pais. 

Esta passou a existir para permitir, que havendo algum protocolo com uma determinada associação de 

pais, se possa fazer um reforço dessa rubrica e avançar com algum projeto que se tenha, e que o 

executivo decida abraçar.” Em relação à questão sobre a negociação do proprietário, a Presidente 

Susana explica que ainda não há desenvolvimentos e que está a aguardar o contacto por parte do 

proprietário. Indica que falou com a filha do proprietário e que esta iria falar com o pai para ver qual a 

disponibilidade dele para vender aquele terreno. ------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao parque infantil da Escola da Areosa informa que decidiram não avançar já. Por esse 

motivo, houve a necessidade de ter a rubrica aberta porque dado o espaço que existe neste momento 

nas traseiras, têm que investir num equipamento que é muito dispendioso. Indica que neste momento 

não parece a altura certa, porém acha que, a Câmara Municipal também tem que aceitar esta situação 

como prioridade e avançar para a compra e assim arranjar condições para poder investir e fazer um 

espaço com Iluminação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No que concerne à questão sobre a eletricidade de Travanca, explicou que este valor depende de uma 

série de situações (eletricidade dos poços, entre outros) Contudo, refere que o maior bolo é nas 

instalações em Travanca. Mencionando que esta situação já vem de mandatos anteriores e é uma 

situação que pretendem rever, visto que é uma forma de subsidiar mas que não é transparente e 

portanto é preferível que o quadro estivesse em nome da associação e a junta atribuía-lhes um subsídio 

como é concedido a outras associações. Na sua opinião, esta forma seria mais transparente e deste 

modo tentariam reduzir os custos da eletricidade. A senhora Presidente continua a sua explicação 

informando que participou recentemente numa formação sobre eficiência energética, um programa que 

incentiva as juntas de freguesia a tomarem medidas que ajudem a melhorar a sua eficiência energética 

nos edifícios, como por exemplo: a substituição de iluminação que possa não ser eficiente por lâmpadas 

LED. Para terminar informa que já tem a informação que pretendia acerca do projeto da capela 

mortuária de Palmaz, indicando que já tem o mapa de medições e o caderno de encargos e que inclusive 

esta informação já foi enviada à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Refere que são necessários 

sessenta e cinco mil euros, para efetuar a obra de interiores e a parte exterior e o isolamento do 

edifício. Este valor total é espelhado em quarenta mil euros que a junta orçamentou e vinte e cinco mil 

euros que a Câmara Municipal cedeu para apoiar esta obra. Realça que vão analisar e verificar se podem 

reduzir custos em alguma parte ou material que esteja com um custo exagerado e que este orçamento 

ainda não inclui os arranjos exteriores já que atingiram o valor orçamentado. Referindo que esta parte 

será realizada posteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Assim, e depois de discutido e apreciado o ponto 4, foi colocado à votação, tendo sido aprovado 

com 6 abstenções (Adalberto Caçoilo, Cátia Monteiro, Isabel Quintela, João Vieira, José Lourenço, 

Guilherme Soares) e 7 votos a favor (António Choupeiro, Ana Oliveira, Hernâni Dias, Josefa Tavares, 

Manuel Murça, Ricardo Gomes e Helena Oliveira).------------------------------------------------------------------------ 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Cinco “Apresentação do plano de 

atividades para o ano de 2019.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa da Assembleia questiona a Presidente da União de Freguesias se pretende quer 

acrescentar alguma informação ao que está mencionado no mapa. ------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente indica que o plano de atividades demonstra um pouco os eventos que foram 

realizados neste ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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====O Presidente da Mesa de Assembleia questiona quem pretende se inscrever para este ponto.------- 

===José Lourenço “Pretendia dar nota, de bom grado, que é sempre positivo trabalharmos em 

conjunto. Registo com satisfação o facto de ter chamado novamente as instituições e as associações 

para reunir e definir o plano de atividades porque só assim é que se consegue fazer e estruturar um 

Plano Anual de Atividades. Só assim conseguimos ter alguma organização, sem sobreposições de 

eventos e, só assim, é que conseguimos fazer com que a nossa freguesia e união possa ser mais 

apelativa às pessoas que vem de fora. --------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Seis “Apresentação, discussão e 

votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2019”.------------------------------------------------------------------------ 

====O Presidente da Mesa de Assembleia menciona que neste documento não houve alterações em 

relação ao ano anterior. Assim, e depois de discutido e apreciado o ponto 6, foi posto a votação e foi 

aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avançou-se de seguida para o Ponto Sete “Apresentação, discussão e votação da adenda ao 

regulamento de Taxas e Licenças para o ano de 2019”.------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa da Assembleia questiona se a Presidente da União de Freguesias pretende 

efetuar alguma explicação prévia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente explica que este ponto se refere à alteração ao aluguer dos espaços. Referindo que a 

mesma está apresentada de outra forma, tendo outro critério e o valor tem a ver com a manutenção 

dos espaços. Destacando que o objetivo não é ganhar dinheiro mas sim angariar verbas para o custo de 

manutenção e para a eletricidade que este serviço implica. Neste novo documento temos atribuída a 

isenção de pagamento das taxas às associações, instituições e escolas.--------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa de Assembleia questiona quem pretende se inscrever para este ponto.--------- 

===José Lourenço explica que esta alteração proposta vem “na sequência da suspensão deste ponto na 

Assembleia de freguesia do mês de abril de dois mil e dezoito, porque na altura, pareceu-nos haver 

alguma injustiça e também porque havia algumas lacunas que podiam ser mal interpretadas por quem 

possa requisitar este espaço. Portanto, convinha deixar tudo muito bem esclarecido. Contudo, faço uma 

pequena observação porque também não me parece muito claro conforme está redigida a introdução 

deste ponto do artigo 3. No que concerne às isenções. Na referida Assembleia foi explicado que as 
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associações, instituições e escolas da união estariam isentas sem cobrança de qualquer taxa. E o que 

literalmente está escrito neste artigo, e não é o que nós interpretamos porque quem requisita vai se 

reger pelo que está escrito.” Passa a ler: “As associações, instituições e as escolas estão isentas das taxas 

a que se referem as tabelas 1 quer dos serviços administrativos (…) ” continua referindo que “aqui em 

caso algum diz que são as associações e instituições e escolas da união de freguesias. O que está 

implícito é que qualquer associação fora da nossa união pode requisitar ao preço que consta da tabela. 

Felicito o critério que utilizaram, parece-nos bem e justo cobrar à hora.”------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra à Presidente da União de Freguesias.-------------- 

===Sr.ª Presidente mencionou que de facto não introduziu essa especificidade e propôs que esta 

alteração ao documento fosse realizada naquele momento a referir: “as associações, instituição e 

escolas da união de freguesias do pinheiro da bemposta Travanca e Palmaz (...)”-------------------------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto 7 tendo sido aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Oito “Apreciação e votação do contrato 

interadministrativo de delegação de competências na União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, 

Travanca e Palmaz para o desenvolvimento de atividades de animação e de apoio à família no âmbito da 

Educação pré-escolar e gestão dos refeitórios escolares do 1º ciclo, a celebrar entre a Câmara Municipal 

de Oliveira de Azeméis e a Junta da União de Freguesias.”-------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia questiona se a Presidente da União de Freguesias pretende 

efetuar alguma explicação prévia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente informa que é um protocolo habitual e que na sua opinião não haverá dúvidas. ------- 

===O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra a José Lourenço--------------------------------------- 

===José Lourenço: “Gostaria que explicasse qual foi o critério para a atribuição destes valores, visto que 

muitos de nós estão nesta Assembleia pela primeira vez.”-------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente explica que é atribuído o valor por sala e outro valor para as refeições pelo número 

de alunos. Informa que não tem naquele momento os valores exatos em relação a isso, porém sabe que 

um dos valores desceu e questionou a Câmara Municipal a respeito dessa redução no qual responderam 
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que foi devido à diminuição do número de alunos. Salienta que este critério é realizado em todas as 

escolas do concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto 8 tendo sido aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Nove “Apreciação e votação do 

contrato interadministrativo de delegação de competências na União das Freguesias de Pinheiro da 

Bemposta, Travanca e Palmaz para o funcionamento do atendimento descentralizado, a celebrar entre a 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Junta da União de Freguesias.”------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra à Srª Presidente Susana.-------------------------- 

===Sr.ª Presidente “Este contrato interadmnistrativo de delegação de competências deve-se ao facto de 

a Câmara Municipal decidir descentralizar alguns serviços que faziam quinzenalmente nas freguesias 

como por exemplo: pagamento de refeições e resíduos. Deste modo, propuseram apoiar-nos na 

instalação do software adequado e na formação dos funcionários com a finalidade de serem os próprios 

a efetuar este atendimento diariamente. Apesar de termos, já, muito trabalho, não podíamos deixar de 

aceitar este serviço porque beneficia a população e permite estar mais próximo da mesma.”---------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto 9 tendo sido aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===João Paulo interrompe para explicar que este protocolo é a nível concelhio e não é apenas para a 

nossa união de freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Dez “Apreciação e votação da 

proposta de autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia para 

a assunção de compromissos plurianuais.”---------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra Susana.------------------------------------------------ 

===Sr.ª Presidente explica “Esta autorização genérica é a primeira vez que é apresentada a esta 

Assembleia de freguesia. Isto deve-se ao facto de ter participado numa formação de contabilidade e na 

mesma ter sido levantada a questão dos contratos plurianuais. Nessa ação indicaram que estes deviam 

ser sempre apresentados à Assembleia de Freguesia para serem validados.” Refere que se entende a 

necessidade desta autorização quando existem serviços que exigem um vínculo como por exemplo as 
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telecomunicações ou os alarmes. Salienta que “esta autorização vai permitir se entenderem e confiarem 

que nós possamos fazer e assinar esse tipo de contratos pelo que depois será comunicado quais os 

contratos realizados ao abrigo desta autorização genérica.” Na sua opinião, esta autorização genérica 

vai permitir facilitar trabalho do executivo e vão estar a funcionar de acordo com a lei.------------------------ 

===Assim, e depois de discutido e apreciado o ponto 10, foi posto a votação este ponto, tendo sido 

aprovado com 1 abstenção (Helena Oliveira) e 12 votos a favor------------------------------------------------------- 

===O Presidente da Mesa da Assembleia avançou para o Ponto Onze “Apresentação, discussão e 

votação das propostas de colocação de sinalização vertical”.----------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem se pretendia inscrever para este ponto.----- 

===José Lourenço e Guilherme Soares pediram a palavra.-------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço iniciou a usa intervenção indicando que pretendia fazer uma pequena observação 

referindo que dos vinte e dois sinais que estão para ser aprovados nesta Assembleia, vinte e um são de 

Palmaz. Salienta que não tem nada contra esta atribuição de sinais referindo que neste local não terão 

problemas no futuro. Continua indicando que este trabalho presume-se que tenha sido um 

levantamento feito e questiona se este trabalho vai ser realizado no restante território. Termina a sua 

intervenção a desejar umas excelentes festas, um bom natal e que o ano 2019 seja com certeza repleto 

de sucesso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra Susana.------------------------------------------------ 

===Sr.ª Presidente explica: “Esta situação da sinalização da rede viária já foi uma intervenção que tive 

na Assembleia Municipal. Nesta, indiquei que são muitos sinais porque só na avenida Soares Basto, 

Avenida Bento Carqueja e na Avenida D. Manuel II são três vias estruturantes de Palmaz. Como não há 

sinalização nos entroncamentos, poucos são os que têm esta informação. Fizemos este levantamento 

consultando também o portal geográfico, visto que havia um sinal que já tinha sido licenciado e aplicado 

na Rua da nossa Senhora do Bom Despacho, contudo este já não existia. Nós fizemos este levantamento 

e por isso intervim na Assembleia Municipal porque achamos que este trabalho devia ser feito em todas 

as freguesias com a criação de uma postura de trânsito. Deveria ser criado uma definição de quais são as 

vias dos diferentes níveis (nível 1,2 com prioridade, sem prioridade) e a partir desse plano ficaria a maior 

parte das situações definidas por natureza. Atualmente fizeram este levantamento porque achamos que 

era prioritário ser realizado porque são vias com alguma velocidade e poderia acontecer acidentes como 
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já aconteceu e fomos alertados para algumas destas situações. Vamos aprovar as situações pontuais 

que vamos identificando. Portanto, esta postura terá que se fazer não só em Palmaz como em Travanca 

e no Pinheiro da Bemposta.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra a Guilherme Soares.-------------------------------- 

=== Guilherme Soares Indica que no documento menciona que na Rua da Indústria vai ser colocado um 

sinal de STOP, mas na sua opinião, não é o mais correto colocar só este sinal porque inclusive nesse local 

tem uma linha contínua e ninguém pode atravessar a sair de lá e entrar na via. Sugere que quem sai na 

Rua da indústria devia ser colocado um sinal de obrigatoriedade de virar à direita e era obrigado a ir à 

rotunda, pois quem vem da estrada da antiga nacional fica perigoso para quem está a entrar para essa 

via.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente explica que verificaram que não há lá nada e que inicialmente pensaram no sinal de 

STOP, referindo que essa questão também pode ser colocada.-------------------------------------------------------- 

===Guilherme Soares interveio indicando que nessa via existe uma linha continua e ninguém pode 

atravessar, quem o faz está a transgredir. ----------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente refere que nessa Rua tem que ser colocado algum tipo de sinal e vai analisar bem 

esta situação, visto que a proposta apresentada faz sentido.----------------------------------------------------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto 11 tendo sido aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

palavra ao público presente, tendo sido solicitada intervenção de Álvaro Marques e Luzia Sobreiral ------ 

 
===Álvaro Marques solicitou o apoio da junta para o corte de Carvalhos que estão a interferir com os 

cabos da eletricidade. Questionou o porquê da Rua da Areosa que vai para Palmaz não ter também o 

sinal de STOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===Luzia Sobreiral começou por mencionar que na última Assembleia falou sobre o problema da fonte 

de Nespereira de Baixo e agradeceu à junta por a ter arranjado. Contudo na sua opinião a junta não 

devia autorizar a mexer naquilo que é público. Reporta que a Rua Manuel da Silva Casimiro, a rua da 

margem do rio, está totalmente desprezada cheia de silvado. “Na Campanha eleitoral quem está na 
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junta de freguesia disse que o seu trabalho prioritário era a limpeza da margem do rio Caima. Isto tudo 

para dizer que estamos atentos ao que os grupos dizem e queria ver se de facto o CDS e a junta de 

freguesia se preocupam com aquelas margens.” Voltou a frisar que caso a junta de freguesia não 

consiga apoios junto da Câmara Municipal, que se for necessário organizava-se um grupo para ir apelar 

junto desta. Pediu a intervenção do pavimento da via da Travessa da Rua das Flores no Lugar do Casal. 

Informou que ao colocarem tapete na Rua do Castanheirinho as bermas da via ficaram muito altas em 

relação ao passeio. Referindo que naquele local está sujeito a haver acidentes. Informou, também, que 

a iluminação pública em Palmaz tem muitas lâmpadas fundidas. Pede que a junta entre em contacto 

com a EDP para efetuarem uma revisão total na Freguesia de Palmaz. Termina a sua intervenção 

indicando que espera que na próxima Assembleia de freguesia estas situações estejam todas resolvidas 

para não ter que as mencionar outra vez.------------------------------------------------------------------------------------ 

===Sr.ª Presidente indicou que o troço que o Sr. Álvaro indicou não está classificado como caminho 

público. Para a junta poder efetuar alguma intervenção, primeiro têm que o classificar como tal. Este 

levantamento dos sinais de trânsito tem algumas situações da Rua Soares de Basto e esta situação vai 

ficar resolvida de forma mais célere. Indica que tem que começar por algum lado. Em resposta à Luzia 

Sobreiral refere que a limpeza da Rua Manuel da Silva Casimiro deveria ser efetuada pela Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis. Contudo a junta iniciou os trabalhos de limpeza com a cedência de 

um trator e um braço para a execução deste serviço, porém houve um percalço com a avaria do trator e 

a limpeza ficou a meio. Vai averiguar a situação da Rua das Flores em relação ao pavimento e em 

relação à Rua do Castanheirinho menciona é uma situação que vamos identificar e passar à Câmara 

Municipal. No que concerne, à iluminação da rede viária, também já comunicaram à empresa e também 

já repararam que as notificações reportadas demoram a ser solucionadas. Para terminar a sua 

intervenção, a gradece a todos por este bom ano e por todo o trabalho que desempenharam e deseja a 

todos um bom natal e umas boas festas. Excelente 2019 que possamos todos estar aqui e desenvolver 

este trabalho e fazer sempre melhor e prestar um serviço melhor a toda a população.------------------------- 

====O Presidente da Mesa da Assembleia, António Choupeiro, questionou a redação da ata em minuta 

que foi autorizada por todos os membros. ---------------------------------------------------------------------------------- 

===Após redação da ata em minuta, esta foi lida e aprovada por unanimidade.----------------------------------- 
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===Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas 22 horas e 46 minutos, da qual e para 

constar se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e 

secretários da Mesa da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

O Presidente da Assembleia 

António Marques de Oliveira Choupeiro 
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                     Ana Filipa Bizarro Oliveira                        Cátia Susana de Pinho Monteiro 

 

 


