VILA DE ARCOZELO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ACTA N.º20
Mandato 2013-2017
DATA:
LOCAL:

2017-06-30
SEDE DA FREGUESIA

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------a. Leitura do expediente; ------------------------------------------------------------------------------b. Aprovação da ata da sessão anterior; ----------------------------------------------------------c. Assuntos de interesse para a Freguesia; ------------------------------------------------------d. Período para Intervenção do Público; ----------------------------------------------------------2. PERÍODO DE ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------a. Apreciação da informação acerca da atividade exercida pela Junta de Freguesia,
bem como da situação financeira da Freguesia; -------------------------------------------------

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas, na sede da Junta da Freguesia da Vila de Arcozelo, localizada no lugar de Vilar,
Freguesia de Arcozelo, Concelho de Ponte de Lima, realizou-se a Sessão Ordinária
relativa ao mês de junho de 2017, deste órgão deliberativo da Freguesia da Vila de
Arcozelo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão e feita a chamada, verificou-se a ausência dos elementos Sílvia da
Cunha Pereira, e Sandra Margarida Pereira Sousa Fernandes, que justificaram a
falta, e foram substituídas pelos membros João Carlos Araújo Oliveira, o qual não
compareceu não tendo apresentado justificação para a ausência, e João Francisco
Soares Pereira Gomes, respetivamente. ------------------------------------------------------------
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Verificou-se também a ausência de José Fernando Santos, que não apresentou
justificação de falta. -----------------------------------------------------------------------------------------Registou-se ainda a ausência do senhor Presidente da Junta, tendo o mesmo sido
substituído pelo Tesoureiro, Sr. Paulino Silva. -------------------------------------------------------Dada a ausência da 1.ª Secretária Sr.ª Sílvia Pereira, foi esta substituída pelo 2º
secretário Sr. António Fiúza, sendo o lugar deste ocupado pelo membro Catarina
Malheiro, que foi nomeada para o efeito e por ela aceite. ----------------------------------------Tomou a palavra a Sr.ª Presidente da Assembleia, dando início à sessão e ao
tratamento dos assuntos relativos ao período de Antes da Ordem do Dia, e em
resposta à alínea a) do ponto 1, nomeadamente à leitura do expediente, a Senhora
Presidente da Assembleia informou que recebeu um pedido de substituição dos
elementos Sandra Margarida Pereira Sousa Fernandes, Paula Cristina Amorim de
Araújo, e Sílvia Pereira. Recebeu também um oficio dos funcionários da Junta de
Freguesia de Arcozelo e funcionários do ACRA, o qual foi encaminhado a todos os
membros da assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a sessão e dando continuidade ao tratamento dos assuntos relativos ao
período de Antes da Ordem do Dia, em resposta à alínea b) do ponto 1,
nomeadamente a aprovação da ata da sessão anterior, a Sra. Presidente da
Assembleia questionou sobre o interesse por parte dos presentes em fazer algum
comentário ou intervenção. Não se tendo registado qualquer intenção de participação,
tomou a palavra a Sr.ª Presidente da Assembleia que informando nada mais havendo a
dizer sobre este ponto colocou a ata à votação, sendo a mesma aprovada por maioria
com a seguinte votação:------------------------------------------------------------------------------------2- Abstenções (Sra. Catarina Malheiro e Sr. Carlos Teixeira) por ausência na respetiva
assembleia; 5 - A favor (Sr.ª Elisabeth Pires , Sr.ª Natália Rodrigues, Sr. António Fiúza,
Sr. Manuel Cerqueira e Sr. João Francisco Gomes).------------------------------------------------
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Tomou a palavra a Sr.ª Presidente da Assembleia, e dando continuidade ao tratamento dos
assuntos relativos ao período de Antes da Ordem do Dia, em resposta à alínea c) do ponto 1,
nomeadamente assuntos de interesse para a Freguesia, solicitou informação sobre a
vontade de inscrição dos membros da assembleia. Mostraram-se interessados os seguintes
elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Sr. Manuel Cerqueira ---------------------------------------------------------------------------------------------2 – Sr. António Fiúza --------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Sr.ª Elisabeth Pires -----------------------------------------------------------------------------------------------4 – Sr. João Francisco Gomes --------------------------------------------------------------------------------------5 – Sr. Carlos Teixeira ------------------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, a Sra. Presidente da Assembleia deu a palavra ao 1.º elemento inscrito, Sr. Manuel
Cerqueira que quis agradecer e elogiar a prestação da freguesia de Arcozelo nas marchas de
S. João. Referiu ter notado melhorias significativas e quis agradecer a todos os que o tornaram
possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Assembleia deu de seguida a palavra ao 2.º elemento inscrito, o Sr.
António Fiúza, que quis esclarecer algumas informações acerca da carta endereçada pelos
colaboradores da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia. Referiu que a Junta de
Freguesia está a trabalhar com um orçamento que já está aprovado e que não faz qualquer
sentido existirem estes receios por parte dos colaboradores pois os seus vencimentos estão
salvaguardados. Acrescentou que tomou a iniciativa de responder a cada um dos elementos
que subscreveu a carta, esclarecendo esta situação. Continuou dizendo que as não aprovações
de orçamento que se tem verificado obrigam a uma gestão por duodécimos, mas não
comprometem o valor de orçamento já aprovado, que é superior ao que tem vindo a ser
debatido. Acrescentou que até mesmo para eventos, agora que nos aproximamos das
festividades da freguesia, está previsto um valor em orçamento já aprovado. ------------------------A sessão prosseguiu com a Sra. Presidente da Assembleia a dar a palavra ao 3.º elemento
inscrito, Sra. Elisabeth Pires, que disse ter recebido o convite para a cerimónia de divulgação da
aprovação do loteamento do Pólo Industrial do Granito, onde viu muitos agradecimentos e
muitos elogios, mas sem nenhuma referência à Central de Betuminoso. Continuou dizendo que
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é um assunto que a preocupa bastante, principalmente por continuar a assistir a movimentos de
manutenção e não de remoção destas instalações, como estava previsto. ----------------------------A Sra. Presidente da Assembleia deu de seguida a palavra ao 4.º elemento inscrito, Sr. João
Francisco Gomes, que começou por referir que não tem certeza que o sistema de gestão por
duodécimos se aplique aos órgãos de poder local e gostaria de saber qual o artigo do diploma
onde consta essa informação. Continuou dizendo que a carta remetida pelos colaboradores da
Junta de Freguesia não deveria ter sido endereçada à Assembleia de Freguesia, pois um
esclarecimento atempado junto dos mesmos evitaria quaisquer dúvidas que pudessem existir.
Considera que da forma como aconteceu sugere uma manobra política e que não faz sentido a
Assembleia de Freguesia se pronunciar sobre assuntos que são da responsabilidade do
executivo. (Sr. António Fiúza acrescentou que chegou a considerar que os colaboradores
pudessem ter sido pressionados para fazer a carta, mas que questionou a colaboradora Susana
Luciano, que negou ter sido forçada ou coagida a assinar a carta). Concluiu este assunto
referindo que é incompreensível o facto de o Sr. Presidente da Junta estar em contacto direto e
diário com os colaboradores e não ter esclarecido os mesmos. De seguida, o Sr. João
Francisco Gomes abordou o tema da alteração da lei dos baldios, tendo para o efeito lido a
declaração que se anexa a esta ata. ------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Sra. Presidente da Assembleia deu a palavra ao 5.º elemento inscrito, o Sr. Carlos
Teixeira, que começou por elogiar a participação de Arcozelo nas marchas de S. João e
agradecer a todos os que trabalharam para o resultado que se verificou. Continuou
manifestando a sua preocupação em relação ao atraso nas obras em S. Gonçalo e Sra. da Luz
e questiona se o facto terá alguma relação com as sucessivas não aprovações do orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para comentar e dar resposta às intervenções dos elementos da Assembleia de Freguesia, deu
a palavra a Sra. Presidente da Assembleia ao tesoureiro, Sr. Paulino Silva, que começou por
concordar com os comentários do Sr. Manuel Cerqueira e Sr. Carlos Teixeira em relação à
participação da freguesia de Arcozelo nas marchas de S. João. Agradeceu os elogios e
manifestou que gostaria que estas melhorias continuassem, ano após ano, independentemente
de quem vier a ocupar lugar na Junta de Freguesia. Em resposta às intervenções do Sr. António
Fiúza e Sr. João Francisco Gomes, relativamente à carta dos colaboradores da Junta de
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Freguesia, referiu nunca ter assistido a qualquer tipo de coação. Acrescentou que também
receberam a carta, mas nem sequer têm conhecimento do seu mentor. Compreende que os
colaboradores tenham manifestado preocupação e julga que os colaboradores tenham sido
esclarecidos pelo Sr. Presidente da Junta de que estariam a gerir o orçamento de 2016, o qual
está aprovado, e que não compromete os vencimentos dos mesmos. Em relação à intervenção
da Sra. Elisabeth Pires referiu que foi com agrado que receberam a notícia relativa ao Pólo
Industrial do Granito e que em relação à Central de Betuminoso não tem mais nenhuma
informação, questionando os elementos da Assembleia se tinham conhecimento de alguma
notícia sobre o tema. (Em resposta a Sra. Elisabeth Pires referiu que vê obras a decorrer.) Por
fim, em resposta à intervenção do Sr. Carlos Teixeira, o tesoureiro Sr. Paulino Silva manifestou
que espera que o Sr. Presidente da Câmara concretize as referidas obras e que da parte deste
foi referido que o mandato ainda não tinha terminado, existindo ainda um caderno de encargos
para cumprir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Assembleia retomou a palavra pedindo um voto de Pesar em memória das
Vitimas de Pedrogão Grande, tendo sido cumprido um minuto de silêncio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu de seguida continuidade aos trabalhos, passando para o tratamento da alínea d) do ponto
1., referente ao período para Intervenção do Público e solicitou informação sobre a vontade
de inscrição do público presente, não se tendo verificado nenhuma solicitação para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizado o Período de Antes da Ordem do Dia, tomou a palavra a Sr.ª Presidente da
Assembleia, dando seguimento à sessão e início ao tratamento dos assuntos relativos ao
período da Ordem do Dia, e em resposta à alínea a) do ponto 2, nomeadamente, Apreciação
da informação acerca da atividade exercida pela Junta de Freguesia, bem como da
situação financeira da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------Questionada a Assembleia sobre a eventualidade de inscrições, não se verificaram solicitações
para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar e por intervenção da Sr.ª Presidente da Assembleia, foi encerrada
a sessão às vinte e duas horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada
em minuta, por unanimidade será assinada pelo Presidente e Secretários deste órgão
deliberativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Presidente da Mesa da Assembleia da Freguesia de Arcozelo)

___________________________________________________________

(1.º Secretário da Mesa da Assembleia da Freguesia de Arcozelo)

_____________________________________________________________

(2.º Secretário da Mesa da Assembleia da Freguesia de Arcozelo)
______________________________________________________________

