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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE JUNHO DE 2019 

==== Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniu 

em sessão ordinária, na antiga sede da extinta Junta de Freguesia de Travanca, a Assembleia de 

Freguesia desta União de Freguesias, com a presença de todos os seus membros exceto Helena 

Oliveira. Nesta sessão seguiu-se a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------- 

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

Ponto Um: Leitura e votação 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 1a adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a União de Freguesias.---------------- 

Ponto Quatro: Proposta de Transferência de competências do Município para os Órgãos da 

Freguesia, ao abrigo do no 2 do artigo 38o da Lei no 50/2018, de 16 de Agosto – Aprovação.------------ 

Ponto Cinco: Apresentação do site da União das Freguesias. ------------------------------------------------------ 

====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 informou a assembleia acerca da correspondência 

recebida desde a última sessão: Recebeu da paróquia de Travanca um convite para o encerramento 

na festa da Nossa Senhora das Flores e recebeu um convite da confraria do Santíssimo Sacramento 

do Pinheiro da Bemposta para participar na procissão. Compareceu em ambos os eventos.-------------- 

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: João Oliveira, Guilherme 

Soares, Adalberto Caçoilo, José Lourenço.------------------------------------------------------------------------------- 

===Guilherme Soares após saudar todos os presentes questionou acerca da situação das obras do 

parque infantil e acerca da colocação dos editais das assembleias de freguesia, pois nos locais onde 

era habitual não se verificou a sua colocação. Referiu a necessidade de completar o passeio na 



 

 
2 

Avenida Sá Carneio (abaixo do café Azevedo…). Alertou para a necessidade de cortar o talude na 

avenida 25 abril, pelo que se recorda já não é cortado a alguns anos. Quis saber também se há 

perspetivas de fazer obras no tanque do fontanário de Damonde. Por último, deixou a preocupação 

acerca das árvores na rua da Areosa pois tem receio que o seu crescimento danifique os passeios 

como já se verificou em outros locais da cidade. ---------------------------------------------------------------------- 

===João Vieira cumprimentou todos os presentes e refletiu acerca do término do ano letivo que 

“decorreu, felizmente, sem incidentes mas já se falou aqui sobre a questão das lombas tanto na 

escola da Areosa como na escola do Curval, as lombas que foram lá colocadas não foram solução e 

até já desapareceram algumas. Deveria de ser visto junto da Câmara Municipal outra solução porque 

os carros passam com muita velocidade e no próximo ano letivo já deveríamos ter outra solução mais 

eficaz para esta situação. Outra situação que está a acontecer muito na nossa freguesia é a falta de 

água pelos cortes da Indaqua. Gostava de saber o que a junta sabe/faz porque a última vez o corte 

foi de cerca de 24h e pelo que julgo saber o problema é sempre na zona dos Falcos junto à captação. 

Talvez devesse haver uma solução mais radical e ser substituído de vez e não estar sempre a fazer 

“remendos””.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente cumprimenta todos os presentes e inicia a sua resposta às questões colocadas por 

Guilherme Soares. No que diz respeito ao processo do parque infantil de Travanca “nós estávamos a 

liderar o projeto (fase final) e falta pedir orçamento para o lançarmos, o nosso objetivo, mas que não 

depende só de nós era começar o ano letivo com o parque implementado.” Relativamente à 

colocação de editais refere que vai averiguar o que se passou e que irá analisar a situação da 

colocação de passeios na Avenida Sá Carneiro. No que diz respeito ao talude refere que “foi no final 

de 2017 que fizemos a limpeza e que agora já estará a precisar de novo.” “Relativamente aos 

passeios na rua do Pinheiro só havia árvores num troço desde o pinheiro frio até à ponte. Aí tivemos 

que fazer o corte das árvores para que os passeios não sofressem danos com as raízes. Após um 

impasse o passeio será executado de um lado da via onde não existem árvores e onde têm as 

habitações.” Indica que irão analisar a situação do fontanário. ---------------------------------------------------- 

Respondendo a João Vieira sobre as lombas indica que são uma forma de reduzir a velocidade de 

quem circula e que faz sentido levar esta situação à Câmara Municipal pois as soluções até aqui 

encontradas não foram eficazes. “O ideal era encontrar uma solução viável para a escola da Areosa, 

Curval e EB2,3 Drº José Pereira Tavares e implementar nas 3 escolas.” No que diz respeito ao corte 
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da água a explicação que foi dada foi a seguinte: “Houve uma coincidência entre uma conduta 

danificada e enquanto estavam a fazer a limpeza do reservatório (feita de ano a ano) e como não 

havia a reserva de água prolongou o problema.”---------------------------------------------------------------------- 

===Adalberto Caçoilo após saudar os presentes inicia a sua intervenção questionando em relação às 

obras dos passeios na rua do Pinheiro, pois quis saber se houve a preocupação relativamente às 

águas pluviais aquando da construção dos passeios. Teve conhecimento que alguns moradores 

estiveram impedidos de aceder às suas moradias por falta de cuidado do empreiteiro e penso que de 

futuro se deveria ter mais cuidado a quem se contrata para fazer esses trabalhos pois os moradores 

viram-se impedidos de entrar com as viaturas nas suas moradias. Alertou para uma passadeira na rua 

Padre Bernardo Xavier Coutinho, em frente ao portão da casa dos Melos, pois essa passadeira não 

tem razão de existir pois situa-se à frente de uma entrada de viaturas para aquela residência e por 

esse motivo deixou a sugestão de ser pintada de preto para deixar de existir. Quis saber quando é 

que irão colocar o banco no largo do cruzeiro. Por fim, alertou acerca da rua da Minhoteira, mais 

precisamente no local onde houve o acidente, e deu a sugestão de se colocar uma proteção, pois 

face ao perigo é uma medida que pode evitar vítimas naquele local.-------------------------------------------- 

===José Lourenço cumprimenta todos os presentes e começou por relembrar que na rua do 

Pinheiro, “no anterior executivo e por falta de verbas financeiras, alguns moradores foram 

convidados a comparticipar na aquisição de materiais para fazer os passeios e a junta assegurava a 

mão-de-obra para esse mesmo fim. Segue-se que agora e ao abrigo de uma candidatura da Câmara 

Municipal relacionada com os Caminhos de Santiago e Caminhos de Fátima aquela rua vai ser 

intervencionada com passeios e os moradores que ajudaram na altura acabam por sair penalizados 

pois agora vão ter um passeio quase gratuitamente. Relativamente ao parque natural queria aqui 

deixar uma nota, durante muito tempo a erva e relva não é cortada, o que se passa é que depois 

quando há necessidade de cortar vão lá com a máquina de fio e levam tudo quase até à raiz. Em 

alguns sítios acaba por conseguir voltar a nascer mas noutros sítios, como debaixo das árvores, acaba 

por não nascer mais. A sugestão que dou é cortar com a máquina de cortar a relva pois o manto 

verde mantém-se mais uniforme. A consequência de um corte mais radical é que no verão vamos ter 

muito pó. Queria lembrar também uma aprovação por unanimidade nesta assembleia sobre a 

aprovação da alteração do nome do salão polivalente do Pinheiro da Bemposta para salão Ápio 

Assunção e o tempo vai passando e pouca gente sabe que isso foi feito. Ninguém sabe que esta 
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assembleia fez uma homenagem e a sugestão que se dá é que num evento público se oficialize com o 

descerramento de uma placa e o convite de familiares, entidades oficiais e coletividades para que no 

fundo possamos dar consequência ao que aqui aprovamos.” Deu nota do assalto que houve nas 

instalações da nossa junta de freguesia no fim-de-semana de 12 para 13 de Maio e que houve danos 

e subtração de bens a coletividades e à própria freguesia. Questionou a Srª Presidente e o executivo 

acerca dos danos, do que foi subtraído e das medidas que foram tomadas para prevenir futuros 

assaltos. Por fim, deu nota de um bem das nossas freguesias, que são os fontanários e alertou para 

alguns que já não têm água e outros com torneira que também deixaram de ter. “Podemos pensar 

que pode ter sido cortado o fluxo da água pela Indaqua, mas o que importa ressalvar é que esses 

fontanários foram feitos para servir a população e são do domínio público.” Questionou a junta sobre 

as medidas que visa tomar. Alertou para um fontanário na Cova de Falcos que está inacessível devido 

à falta de limpeza. Sobre a curva junto ao restaurante Novorest deu um bem-haja à junta pela 

limpeza da estrada, no entanto alertou para um arranjo de um buraco da estrada feito de forma 

incorreta / incompleta. Deu nota também que foi entregue um voto de congratulação a ser aceite e 

aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Srª Presidente iniciou a sua intervenção dando resposta às questões levantadas por Adalberto 

Caçoilo. Relativamente aos passeios, e às questões que levantou das águas pluviais, refere que 

aquela obra foi feita no âmbito de uma candidatura dos Caminhos de Santiago e de Fátima e envolve 

vários municípios, sendo que o empreiteiro está responsável pela construção de todos os passeios 

que concerne à candidatura. É só mesmo da responsabilidade do empreiteiro a construção dos 

passeios. “Tudo o que seja obras por excesso, saneamento, águas pluviais, entre outras, 

eventualmente podem fazer, mas está limitado por um teto que tem a ver com os 10% a mais 

daquilo que estava contratado, ou seja, não é da responsabilidade do empreiteiro resolver estas 

questões, a não ser, que no caso de Oliveira de Azeméis, a Câmara Municipal assuma essas obras que 

estão por excesso e digam, façam isto, façam aquilo e isto entra dentro daqueles 10%. Como o 

projeto não contempla uma série de problemas que em obra estão a surgir, não foi feito à escala. 

Nós temos acompanhado esta obra nos diferentes problemas que vão surgindo, sendo que estamos 

a tentar encontrar soluções juntamente com a Câmara Municipal, e se repararem onde está a haver 

a execução do muro, o proprietário também está a procurar executar o muro de uma forma rápida 

para que depois o passeio faça o remate mais correto com o muro que está agora a ser executado. 

Há ali uma travessia da água que tem também de ser estudada para não criar problemas futuros. Nós 
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estamos a acompanhar os trabalhos para evitar que no futuro haja problemas com o escoamento de 

águas. O empreiteiro solicitou junto dos moradores alguma ajuda e algumas pessoas estão a encarar 

bem porque querem o passeio, outras nem por isso. Como as entradas das habitações foram 

construídas ao longo do tempo e à medida de cada um, ou seja, não havia um plano e agora na 

execução aparecem estes problemas.” Sobre a passadeira concorda não fazer sentido estar colocada 

naquele local. Sobre o banco do cruzeiro refere que já pediram dois orçamentos para fazer a sua 

reposição e a substituição do outro que esta muito degradado. Sobre os railes de proteção da 

estrada da Minhoteira indica que já tinham feito este pedido à Câmara Municipal e entre outros que 

já tinham aqui sido mencionados em assembleia. Indica que vão de novo reforçar estes pedidos e 

questionar quanto à intenção da sua execução junto da Câmara Municipal. ---------------------------------- 

Respondendo agora a José Lourenço refere que “sobre os passeios feitos por alguns moradores sabe 

que foram alguns que pressionaram e pediram a execução desses passeios e não o contrário ou seja 

não foi a junta que os obrigou a fazer os passeios. Foi uma situação antiga antes de se ter esta 

candidatura e são situações que acontecem sem ser propositado.” Sobre as ervas/relva do parque 

natural respondeu que já chegaram a semear mais e ressalva que não é só o corte um fator 

importante mas também a rega e a sombra. Relativamente à homenagem indica que José Lourenço 

ficou de escrever para o Correio de Azeméis um texto para dar a conhecer essa homenagem que se 

pretendia fazer e é uma questão de se ver em conjunto uma data para se celebrar esse momento. 

“Sobre o assalto, dos danos averiguados rondam os três mil euros só no edifício, arrombaram 3 

portas no piso inferior (portas laterias e a porta da sede da associação recreativa do Curval) não 

houve bens da junta danificados para além dos estruturais (houve a subtração de 2 televisores LCD, 

dinheiro de um cofre e umas camisolas). Foi acionado um seguro que tínhamos para este efeito e já 

recebemos a garantia que vamos ser ressarcidos por estes danos e vamos proceder aos arranjos 

necessários. Sobre medidas concretas para melhorar a segurança do edifício no piso inferior já foi 

pedido o orçamento para a instalação do alarme mas ainda não avançamos com essa adjudicação.” 

Informou que estão a ser feitos levantamentos dos fontanários das 3 freguesias por solicitação da 

Câmara Municipal e “de facto somos muito ricos neste recurso e acho que faz sentido fazer uma 

análise destes fontanários para se perceber se a água é própria ou imprópria. Sei que a Câmara está 

a proceder ao pedido de orçamentos para a análise das águas. Sobre o fontanário de Falcos este já 

foi limpo várias vezes e por ser um local muito húmido, é de certa forma mais propício ao 
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crescimento de vegetação. Sobre o buraco perto do restaurante é só a questão de irmos ao local e 

fazer o remate daquele buraco.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

====O presidente da mesa de assembleia declara que a mesa aceita a proposta do voto de 

congratulação entregue pelo “O Nosso Partido é a Nossa Terra”. Anexo 1 Esta proposta é lida a todos os 

presentes e colocada a votação tendo sido aprovada apenas com abstenção de Cátia Monteiro que 

justificou o seu sentido de voto pelo facto de fazer parte do secretariado da direção do Futebol Clube 

Pinheirense (motivos éticos).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===José Lourenço interveio pedindo também aprovação de um voto de congratulação/louvor pelos 

feitos alcançados pelos atletas do grupo juvenil. Começa dizendo que “a atual época desportiva 

começa sensivelmente em Setembro/Outubro” e deu a indicação de vários campeões distritais: 

Campeã distrital de marcha de juniores e juvenis em pista coberta, uma campeã de marcha em 

planos, uma campeã de marcha de sub 23 juniores e de juvenis ao ar livre, campeã distrital infantil, 

de obstáculos e de 4 km de marcha. Justifica que como não foi oportuno elaborar uma proposta 

escrita a irá fazer chegar à posteriori. Anexo 2----------------------------------------------------------------------------- 

===Após a proposta ter sido aceite pela mesa foi colocada a votação tendo sido aprovada por 

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

====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”.--------------- 

===José Lourenço interveio reconhecendo o bom trabalho na elaboração das atas. Deu a sugestão de 

os serviços da junta poderem auxiliar este trabalho que já se torna facilitado pela gravação das 

assembleias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====Sr.º Presidente da Assembleia coloca este ponto a votação, sendo que foi aprovado com 

abstenção de Isabel Quintela.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.”---------------- 
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===João Vieira interveio dizendo que os documentos oficiais são enviados somente com a assinatura 

da Srª Presidente e que não será o mais correto, solicitou assim que passassem a ser enviados com a 

assinatura de todos os membros do executivo.--------------------------------------------------- 

===Alberto Caçoilo alerta para a limpeza da Minhoteira e lembra que está a chegar a época dos 

incêndios e que aquela zona merece atenção pois considera que está com muita vegetação inclusive 

junto à estrada. Outro assunto que questionou foi sobre a limpeza estar associada às festas e 

romarias. Quis saber se esse mesmo critério está ainda a ser utilizado pois reparou que as limpezas 

neste trimestre não decorreram com tanta assiduidade.------------------------------------------------------------ 

===José Lourenço interveio e alerta que “com um saldo de gerência de aproximadamente cento e 

quarenta e seis mil euros a Sra. Presidente arrisca-se a que nas próximas eleições apareçam 

candidatos e que se possam sentir tremendamente confortáveis com o saldo da gerência”. Admite 

contudo, que sabe que “há ainda muita obra para fazer mas o que é um facto é que estamos a meio 

do ano e ainda não vimos muitas dessas obras que estavam programadas em plano a arrancar.” 

Aquilo que questionamos é qual o motivo desta pouca ação e para quando o arranque das obras que 

vemos elencadas no plano. Questionou, por fim, sobre o custo do trabalho de inventariação de bens 

aprovado na anterior assembleia. Quis saber também se o contrato com a empresa era anual ou se 

era sistema de manutenção. Por fim, referiu a aquisição dos WC’s portáteis e questionou qual seria o 

seu uso e se poderia ser também utilizado pelas coletividades.---------------------------------------------------- 

===Srª Presidente refere que sobre os documentos entregues do fluxo de caixa “é só ela que assina 

pois é só uma prestação de contas até ao momento e que já não era a primeira vez. Esta é só de 

caracter informativo.” Sobre a rua da Minhoteira indica que já fizeram a limpeza de alguns dos troços 

da responsabilidade da Câmara Municipal. “Verificamos que os sapadores começaram a fazer alguma 

limpeza mas pararam. Questionei a Câmara Municipal sobre esta situação e voltarei a questionar se 

vão fazer a limpeza pois no ano passado foi feita pela junta. Em resposta a José Lourenço refere que 

“relativamente ao saldo da gerência, ou às obras que estão a verificar na questão do saldo “feito” 

que são cento e quarenta e seis mil euros, este valor é algo que de facto por esta altura já teríamos 

que ter lançado a obra da capela mortuária, contudo pedimos o apoio da Câmara Municipal para a 

concretização de pelo menos os projetos de segurança e das infra estruturas elétricas e para 

completar este processo temos sentido um bocado a dificuldade, que até o próprio presidente da 

Câmara Municipal também já referiu, que é a dificuldade de concretização dos projetos por parte do 
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Município. De forma a poupar dinheiro, confiamos nos técnicos da Câmara Municipal para a 

realização de alguns desses projetos, porém, não houve grande disponibilidade por parte do técnico 

uma vez que este não mostrava facilidade em resolver os problemas que iam surgindo. O que é certo 

é, que tem passado as semanas e tenho questionado sempre como está o ponto de situação e não há 

a resolução. Pelo que nós com os nossos próprios meios temos que completar o processo que está 

mesmo quase terminado. Para poder fazer o lançamento corretamente de todo o procedimento 

espero que na próxima assembleia esteja tudo adjudicado e a obra entregue. Por este motivo, temos 

este saldo, estamos a falar de uma obra que vai retirar metade deste saldo de gerência, portanto 

esta obra acaba por ser um grande peso nas contas e pelas dificuldades que apresentei estou a 

aguardar a ordem de entrega da obra.” Relativamente à inventariação dos bens, Susana Mortágua, 

indicou que não sabia naquele momento quais os valores concretos pagos referentes àquele serviço, 

contudo sabe que para fazer todo o levantamento rondou os quatro mil e tal euros. Informou que a 

junta já tem vários aplicativos (contabilidade e cemitérios) da empresa Globalsoft e para poderem 

efetuar a atualização regular do inventário (dar baixa ou introduzir novos bens) informa que 

adquiriram a aplicação que se paga mensalmente cerca de 20 e tal euros. Indicou aos membros da 

assembleia que depois vai fazer chegar os respetivos valores desta contratualização do serviço. 

Continua a sua explicação mencionando que a aquisição dos dois WCs portáteis veio na sequência do 

evento festa das coletividades que tiveram que alugar 2 Wcs para reforçar os que existiam nas 

instalações da escola básica EB2,3 Drº José Pereira Tavares do Pinheiro da Bemposta. Ressalva que 

foi efetuado um estudo e verificaram que em vez de estarem a alugar estes equipamentos para estes 

eventos era mais vantajoso e uma mais valia adquiri-los pois ficariam pagos em dois ou três anos e 

podiam ser disponibilizados às associações e comissões de festas para os eventos da união de 

freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===José Lourenço pediu a palavra no sentido da sua intervenção, indicando que na assembleia de 17 

de dezembro de 2018 foi aprovada uma autorização genérica para a despesa de autorização prévia, 

ou seja, “na prática nós autorizamos a assunção de compromissos, pelo que parece é o compromisso 

plurianual porque é um contrato que se vai estender no tempo e, então, nós aprovamos e 

autorizamos que pudesse autorizar esse tipo de contratos que se passasse de ano para ano. O valor é 

importante porque até referimos na última assembleia o mérito pela iniciativa, nós apoiamos e nada 

a obstar relativamente a isso. O que queremos alertar no fundo, tem a ver com esse pressuposto da 

lei e das boas práticas, também da contabilidade das autarquias locais. É um dos pressupostos, aliás 
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foi um dos pontos que fez na proposta entregue nessa assembleia, é que em todas as assembleias 

ordinárias da assembleia de freguesia deverá ser presente uma listagem com os compromissos 

plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concebível. Portanto, daí eu 

questionar, porque entretanto já nessa assembleia não nos fez chegar a dita listagem e hoje também 

não fez, deste modo queria recordar caso estivesse em falta ou não e para alertar se há outros 

contratos que tenha celebrado e não se tenha cumprido com este pressuposto.”---------------------------- 

===Srª Presidente em resposta a José Lourenço refere que “Nós nessa assembleia levamos esse 

documento mas esse contrato já tinha sido feito anteriormente. O que eu posso fazer é chegar a 

listagem dos contratos que temos e também dos que eram do executivo anterior.” Informou que 

após essa assembleia não houve mais nenhuma contrato plurianual autorizado que obrigasse a dar 

conhecimento à assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

====O Presidente da Mesa de Assembleia deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto 

três “Apreciação e Votação da 1ª adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a União de Freguesias.” Questiona 

a Presidente da União de Freguesias se pretende acrescentar alguma informação a este ponto.--------- 

===Srª Presidente indica que trata-se de uma adenda ao contrato que já fizemos chegar 

anteriormente da delegação de competências, contudo a única alteração tem a ver com os valores 

que são recebidos na junta de freguesia e há condições de entrega dos mesmo que foram alteradas, 

de forma a facilitar o trabalho das juntas de freguesias. Estas consistem em: “Permitir que se faça o 

mês completo e entrega-se os valores no final de cada mês ou se atingir o valor máximo de mil euros 

tem que se entregar o valor à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Estas têm que ser aprovadas 

para serem encaminhadas ao município.--------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia questionou quem pretendia falar acerca deste ponto, não 

havendo pedido de esclarecimentos, foi colocado à votação tendo sido aprovado por unanimidade. 

Deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto quatro “Proposta de Transferência de 

competências do Município para os Órgãos da Freguesia, ao abrigo do no 2 do artigo 38º da Lei no 

50/2018, de 16 de Agosto – Aprovação.” Pediu à Presidente da União de Freguesias para dar uma 

breve explicação sobre este ponto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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===Sr.ª Presidente: Explica que esta situação surgiu devido às transferências de competências, “a 

tutela está a fazer várias alterações a nível de legislação e uma delas tem a ver com esta situação de 

transferência de competências dos Municípios. Existem algumas competências que neste momento 

estão a cargo dos Municípios e que algumas destas, até já por delegação de competências e acordos 

de execução, estão a cargo da junta de freguesia. Contudo o executivo tem que decidir se estas 

competências são transferidas já este ano de 2019 ou em 2020, sendo que caso não aceitássemos 

estas transferências nestes anos as mesmas passariam, no ano 2021, a ser da competência da 

própria junta de freguesia. Para saberem de que competências estamos a falar passou a cita-las: A) A 

gestão e manutenção dos espaços verdes; B) Limpeza das vias e espaços públicos sarjetas e 

sumidouros; C) Manutenção e reparação e substituição do mobiliário urbano instalado nos espaços 

público com exceção daquele que seja objeto de concessão; D) A gestão e a manutenção corrente de 

feiras e mercados; E) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; F) A manutenção dos espaços envolventes de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; G) a Utilização e ocupação 

da via pública; H) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial quando a 

mensagem está relacionada com os bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou 

o domínio público contido a afastado do mesmo; I) A autorização da atividade da exploração de 

máquinas de diversão; J) Autorização da colocação de recintos improvisados; K) Autorização de 

realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares 

públicos ao ar livre desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição; L) 

Autorização da realização de acampamentos ocasionais; M) Autorização da realização de fogueiras e 

lançamentos e queima de artigos pirotécnicos designadamente foguetes e balonas bem como a 

autorização ou receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.” Portanto, é 

todo este leque de competências que a tutela obriga, em 2021 que sejam transferidas para as juntas 

de freguesia. Passando assim a ser competências próprias das juntas de freguesia.” Para que não as 

recebamos em 2019 ou 2020 temos que até 30 de junho de 2019 em reunião de junta de freguesia e 

em reunião de assembleia de freguesia aprovar a não transferência dessas competências. Porque o 

silêncio significa dizer que aceitamos as competências.” Ressalvou que não é possível aceitar algumas 

competências, a junta tem que aceitar todas, indicando que existem algumas por causa do acordo de 

execução que já estão ao cargo da junta de freguesia. Em conclusão, Sr.ª Presidente indica que este 

processo está a ser feito muito em cima dos prazos definidos e é preciso fazer uma análise de quais, 
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destas competências necessitam de mais recursos (humanos e financeiros) que estão na autarquia e 

tem que se avaliar quais os recursos que seriam necessários para serem transferidos diretamente 

para a junta de freguesia. Tudo isto deve ser discutido, analisado e bem ponderado para preparar a 

transferência de competências para o ano civil de 2021. “A nossa posição é não aceitar para o ano 

2019 e 2020 a transferência destas competências dos Municípios para as juntas de freguesia.” 

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

havendo apenas a inscrição de Cátia Monteiro.------------------------------------------------------------------------ 

Cátia Monteiro questionou se a junta ao aceitar estas competências o parque de Palmaz, perto do 

hotel Vale do Rio, ficaria assim à responsabilidade da junta de freguesia, uma vez que uma das 

competências é:  “A gestão e manutenção dos espaços verdes”. Sendo a manutenção do mesmo um 

encargo elevado financeiramente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente respondeu que nesse espaço acaba por ser mais complexo porque acaba por ser 

um espaço que existe um protocolo e não é um espaço da propriedade da Câmara Municipal. Este 

espaço não passaria necessariamente para a junta porque até foi discutido na reunião com a Câmara 

estas questões. Deu como exemplo o parque de La Salette que é um equipamento muito pesado 

para uma junta de freguesia gerir, ou seja pode haver exceções acordadas com o Município e a lei 

prevê isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====O Presidente da Mesa de Assembleia ressalva que a proposta do executivo é que este não 

aceita as competências para o ano 2019 e 2020 colocando assim, a votação o ponto 4 tendo sido 

aprovado por unanimidade. Deu como terminado este ponto e deu-se início ao ponto cinco 

“Apresentação do site da União das Freguesias “. Pediu à Presidente da União de Freguesias para 

fazer uma explicação sobre este ponto.”.-------------------------------------------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente: Apresentou o novo site da junta de freguesia a todos os membros da assembleia 

de freguesia indicando que este ainda estava a ser desenvolvido e estaria quase finalizado. Referiu 

que este é no fundo uma obrigação e um meio de comunicação e disponibilização de informação à 

população e também uma forma de publicitação dos eventos que ocorrem nas três freguesias. 

Aproveitou para pedir uma foto aos membros da Assembleia de freguesia para introduzir no 

respetivo site. Ao iniciar a apresentação do mesmo esta mostrou que a página terá fotos dos locais 

mais emblemáticos de cada freguesia. Esta página irá conter os contactos institucionais da junta de 
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freguesia; notícias referentes à união de freguesia, do Município ou notícias importantes para a 

comunidade; o balcão virtual onde poderão ter acesso às tabelas de preços e Taxas; Informações 

sobre a tarifa social do gás e eletricidade; Informações sobre os serviços que a junta presta acerca 

dos Canídeos e dos Gatídeos; Acesso aos documentos contabilísticos (orçamentos); Informações 

sobre a composição da assembleia de freguesia e da composição do executivo; Acesso a toda a 

documentação da assembleia de freguesia (atas e outra documentação); Informação do posto CTT; 

Hiperligações para a página do clube sénior de Travanca e do clube Sénior do Pinheiro da Bemposta; 

fotos sobre as três freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Alberto Caçoilo interveio e sugeriu que deveria haver uma pequena descrição nas fotos 

apresentadas para saber um bocado da história das três freguesias.--------------------------------------------- 

===Sr.ª Presidente registou a sugestão e indicou que esta página ainda está em desenvolvimento e 

há aspetos a melhorar e vai estar sempre aberta a sugestões.----------------------------------------------------- 

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

havendo apenas a inscrição de José Lourenço e Cátia Monteiro.-------------------------------------------------- 

===José Lourenço congratula o executivo porque, de facto, esta é uma ferramenta que permite 

catapultar a própria comunidade, o nosso reportório para além fronteiras, sugeriu mais uma 

componente social, criar um espaço onde fosse permitido que as empresas da nossa união de 

freguesias pudessem divulgar as suas ofertas de trabalho. Na sua opinião, seria extremamente 

importante para a população ficar a conhecer quais as ofertas de emprego que estão disponíveis no 

nosso território. Também sugeriu ter um espaço para a loja social, onde as pessoas pudessem 

recorrer a alguns meios solidários sobre a forma de anonimato. Na sua opinião, estas duas sugestões 

no âmbito social poderiam ajudar em muito a comunidade da nossa união de freguesia.------------------ 

===Cátia Monteiro questionou a Presidente se também ia ser colocada na respetiva página a 

hiperligação para a página do Pólo multigeracional de Palmaz, uma vez que só estava disponível o 

acesso às páginas do clube sénior de Travanca e do clube sénior do Pinheiro da Bemposta. Sugeriu, 

ainda, a partilha de informação sobre as ofertas de trabalho e formações com o GIP (Gabinete de 

Inserção Profissional) da Câmara de Oliveira de Azeméis, visto que muitas vezes as informações ficam 

no gabinete e não são partilhadas em nenhuma página do município.------------------------------------------- 
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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, Nuno Jesus e 

Vítor Choupeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Álvaro Marques solicitou que fosse efetuada a limpeza no lugar de Tugilde e que fosse 

pavimentada a estrada. Informou que existe um fontanário neste lugar que deveria também ser 

recuperado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Nuno Jesus cumprimentou todos os presentes e questionou o que tem sido feito para recuperar 

a caixa de multibanco que foi vandalizada. Sugeriu que com o saldo de gerência que o executivo tem, 

poderiam sugerir ao banco caixa geral de depósitos que se colocasse a máquina ficaria a cargo da 

junta as respetivas obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vítor Choupeiro cumprimentou os presentes e indicou que a sua intervenção ia ser dividida em duas 

fases. Indica que está satisfeito por a assembleia estar a ser feita em Travanca. Quer agradecer à Sr. 

Presidente pela homenagem que prestou ao prof. Bodas, homem que iniciou este movimento, pelo 

vigésimo quinto aniversário pela sua morte ao colocar um ramo de flores na sua campa e organizar 

uma missa religiosa em sua memória. Informou que está a ser preparar o centésimo vigésimo 

aniversário de nascimento do prof. Bodas. Voltou a relembrar que já fez uma proposta ao executivo 

de ser realizado um memorial ao prof. Bodas. Sugeriu que a rua da Fonte das Canas fosse 

denominada por rua “Manuel Ferreira” e a rua do “quelho” fosse denominada por Rua “José de 

Oliveira Choupeiro”. Referiu que estas três pessoas foram quem deram a cara e resolveram a 

situação que se encontrava Travanca em tempos de outrora. ----------------------------------------------------- 

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 

António Marques de Oliveira Choupeiro 

 

                       A 1ª Secretária             A 2ª Secretária 

                     Ana Filipa Bizarro Oliveira                        Cátia Susana de Pinho Monteiro 

 


