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Ata n.º 02/2014 

 

------ Aos vinte e seis dias do mês de Abril dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

reuniram na Sede da Junta de Freguesia, em Sessão Ordinária, a Assembleia de 

Freguesia da União de Freguesias Figueiró (Santiago-Santa Cristina), Concelho de 

Amarante, sob a presidência de Pedro Miguel Pinheiro Ribeiro, e com todos os 

membros presentes com os seguintes pontos na Sessão: ------------------------------------

------ Ponto um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior;---------------------------- 

------ Ponto dois: Discussão e aprovação da conta de gerência de 2013; ------------------- 

------ Ponto três: Alteração das tabelas taxas “cemitérios”; ------------------------------------ 

------ Ponto quatro: Outros assuntos de interesse para a freguesia -------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia, Pedro Ribeiro passou a descrever a ordem 

dos trabalhos. Começou por referir a renúncia ao mandato do senhor deputado da 

assembleia Carlos Macedo sendo por isso substituído pela senhora deputada Vanessa 

Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Tomando a palavra o senhor deputado José Manuel Lemos, felicitou a chegada do 

novo membro à assembleia. -------------------------------------------------------------------- 

------Posteriormente o senhor deputado, José Duarte, refere que não foi convocado, por 

e-mail, para a reunião da assembleia e por isso não tem na sua posse os documentos 

necessários. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Presidente de Assembleia pede desculpa pela situação exposta pelo senhor 

deputado José Duarte e refere que será feita uma retificação do e-mail para que esta 

situação não volte a acontecer, sendo imediatamente entregue os documentos relativos 

à reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Posto isto, foi colocada à votação e aprovação a ata da sessão anterior em que o 

resultado foi uma aprovação por unanimidade, sendo necessário efetuar retificações. -- 

----- Após a discussão e aprovação do primeiro ponto, o Presidente de Assembleia, 

passou a palavra ao executivo de modo a discutir o ponto número dois: Discussão e 

aprovação da conta de gerência de 2013. ------------------------------------------------------- 

------Tomando a palavra, a senhora tesoureira Francisca Dias diz estar disponível para 

explicar qualquer dúvida que possa surgir por parte da assembleia. ------------------------ 
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------Relativamente a este ponto o senhor deputado José Manuel Lemos, questiona o 

executivo sobre a forma como foi efetuado o orçamento, ou seja, a questão é se foi 

feito com o que falta numa freguesia e noutra ou não. ----------------------------------------- 

------À questão colocada à posterior a senhora tesoureira Francisca Dias, refere que o 

orçamento foi baseado no que falta nas duas freguesias. ------------------------------------- 

------Tomando a palavra o senhor deputado José Duarte, refere que falta um 

documento para que possa perceber este ponto, falta a execução do PPI do ano 2013, 

pois no orçamento na rubrica número sete foi gasto dinheiro logo tem que haver uma 

execução do PPI. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------A senhora tesoureira Francisca Dias refere que a essa rubrica se refere a compra 

de uma impressora. Mas admite, que de facto foi um lapso na falta desse documento.--

----Não havendo mais esclarecimentos o senhor Presidente da Assembleia, colocou à 

votação e aprovação este ponto, sendo que foi aprovado por maioria com cinco votos a 

favor e quatro abstenções, que referem a necessidade da execução do PPI para 

poderem exercer o voto em conformidade. ------------------------------------------------------ 

------Posto isto, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao terceiro ponto da 

ordem de trabalhos: alteração das tabelas taxas “cemitérios”; ---------------------------- 

------Tomando a palavra o senhor deputado José Manuel Lemos refere que a fórmula 

que se encontra no artigo número sete não é percetível pois é impossível adaptá-la 

sem a existência do valor unitário, sendo assim a fórmula não faz sentido. ----------------

------Em resposta o senhor Presidente da Junta de Freguesia, refere que uma sepultura 

tem por norma um metro por dois (1*2 mt), sendo que no cemitério novo são 

ligeiramente maiores no entanto o valor final de venda é o mesmo. ------------------------ 

------Continuando com o uso da palavra o senhor deputado José Manuel Lemos diz que 

mais uma vez a taxa de ruido não se encontra definida na tabela de taxas mesmo 

estando na lei que é da competência das juntas de freguesia a sua execução, 

questionando assim a não existência da mesma. ----------------------------------------------- 

------Respondendo à questão do senhor deputado o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, refere ainda não estão na posse do executivo os documentos necessários 

para taxar esta situação, mantendo-se por isso da competência da câmara municipal. 

Refere ainda que existe uma comissão criada pela câmara municipal, composta por três 

presidentes da junta do partido socialista e três pelo partido social democrata, para 
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gerir as novas competências para as juntas de freguesia, mas que ainda não chegaram 

a nenhum acordo.----------------------------------------------------------------------------------- 

------Posto isto, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação aprovação este 

ponto sendo aprovado pela maioria com oito votos a favor e uma abstenção. ------------ 

------Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia deu início ao quarto e último 

ponto da ordem de trabalhos: Outros assuntos de interesse para a freguesia-------------- 

-------Seguidamente fez o uso da palavra o senhor Deputado José Duarte, referindo que 

falta o inventário resultante da agregação das duas freguesias e que é um dado 

essencial para cumprir a lei nº 5-A/2002.--------------------------------------------------------- 

------Em resposta a senhora Tesoureira Francisca Dias, refere que este inventário é 

muito minucioso e demorado e apesar de já ter sido iniciado ainda não se encontra 

concluído, mas será apresentado na próxima assembleia de freguesia. --------------------- 

------No entanto, o senhor deputado José Duarte relembra que este documento deve 

ser enviado o mais rápido possível para o tribunal de contas. Relembra ainda que é 

obrigatório por lei a entrega de informação por escrito pelo senhor Presidente da Junta, 

relativamente às atividades do executivo relacionadas com a situação financeira. -------- 

------Tomando a palavra o senhor deputado José Manuel Lemos relembra que ainda 

não foi aprovada a norma de controlo interno. -------------------------------------------------- 

------Em resposta a senhora Tesoureira Francisca Dias, refere que esta ainda esta em 

execução e por isso será levada a apreciação e discussão na próxima reunião de 

assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Tomando a palavra o senhor Presidente da Junta propôs a alteração da Toponímia 

da “ Rua da Manchuria” para “Rua Alto da Cumieira”. Refere também que é necessário 

atribuição de nomes a novas ruas no loteamento da raposeira, por isso sugere “Rua do 

Loteamento da Raposeira”, “Rua Nova da Raposeira” e “Calçada da Portela”. ------------- 

------Assim sendo, o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a alteração da 

toponímia bem como a atribuição de novos nomes de ruas, sendo uma aprovação por 

unanimidade visto que esta alteração foi de acordo com os moradores das mesmas.----- 

------Tomando a palavra o senhor Presidente da Junta enumera as atividades 

desenvolvidas durante este período, fazendo referência que a politicas do executivo 

para as pavimentações seguem na linha de pavimentar com a contribuição por parte 

dos moradores. Sendo assim: ---------------------------------------------------------------------- 

------Pavimentação da Travessa do Monte com paralelos que saíram da obra executada 



    Ata da Sessão da Assembleia de Freguesia de Figueiró  (Santiago e Santa Cristina) 
Concelho de Amarante  

 

Página 4 
 

na Rua da Igreja, Santa Cristina e com uma oferta do Senhor António Vieira de dois mil 

e quinhentos euros, mais duzentos euros para colocação de luz pública. Nessa mesma 

zona um outro morador comprometeu-se a contribuir para a obra; ------------------------- 

------Pavimentação da Rua da Pereira e um troço da Rua do Outeiro e alinharam com o 

muro na Rua de Espadanido procedendo para isso ao corte de um bico do tanque 

existente; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Pavimentação do Beco de Bacelo e da Viela da Aguela; --------------------------------- 

------Colocação de luz pública na Rua do Alfaiate, no Caminho da Vinha e em frente à 

Igreja de Santa Cristina; ---------------------------------------------------------------------------- 

------Intervenções devido ao mau tempo, com colocação de manilhas em alguns locais 

da Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Na curva do Paço, em Santiago, caiu um pedaço de terreno na via pública, o 

executivo tomou as diligências necessárias para resolver a situação, nomeadamente a 

comunicação à proteção civil e à Câmara Municipal. O proprietário foi notificado para a 

peritagem da Câmara Municipal e não compareceu, no entanto já foi notificado com o 

prazo para concertar a “borda”, portanto a Junta de Freguesia fica excluída de qualquer 

responsabilidade; ------------------------------------------------------------------------------------  

------No caminho da Fonte, em Santa Cristina, desabou um terreno para a via pública, 

tornando a via intransitável, mais uma vez o executivo tomou as diligências necessárias 

para resolver a situação, estando no momento a decorrer a peritagem, sendo assim 

Junta de Freguesia fica excluída de qualquer responsabilidade; ----------------------------  

-----Junto ao nicho de Nossa Senhora em Santa Cristina, existe um problema com as 

águas pluviais pelo que será necessário fazer um muro e encaminhamento das águas, 

para tal existe uma promessa do executivo da Câmara Municipal para resolver esta 

situação, bem como rever a pavimentação dos passeios efetuados na Rua da Igreja, em 

Santa Cristina; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------As obras de alargamento na Via de Santiago, em Santiago, decorrerão a partir do 

próximo dia vinte e oito de Abril; ------------------------------------------------------------------ 

------A Câmara Municipal a pedido do executivo irá intervir com obra no passeio na 

Zona Industrial (Rua da Granja), e no passeio na Via da Nora entre a Adega Rita e Foto 

Bragas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------No próximo ano letivo a Câmara Municipal tem a intenção de oferecer os manuais 

escolares aos alunos do primeiro ciclo. ----------------------------------------------------------- 
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------Mantendo os uso da palavra, o senhor Presidente da Junta refere que freguesia 

tem a intenção de participar nas marchas populares, nas festas do Junho, em 

Amarante, com a elaboração de uma marcha popular e para isso convida todos os 

elementos a participar e a convidar a população à participação na mesma. ---------------- 

------Tomando a palavra a senhora Tesoureira Francisca Dias, informa a assembleia que 

a CSIF (Comissão Social Inter Freguesias), sessou a sua atividade no dia trinta e um de 

março de dois mil e catorze. Uma vez que esta comissão não era uma instituição mas 

sim um acordo de serviços/atividades entre várias freguesias e após a leitura da 

legislação verificou-se que não era possível encaixar esta estrutura nas atividades da 

Junta de Freguesia. Assim sendo e apesar da extinção da mesma, as atividades que a 

mesma promovia continuarão a existir sobre a tutela da Junta de Freguesia. ------------- 

------Seguidamente fez o uso da palavra o senhor Presidente da Junta, referindo que 

como promessa da Câmara Municipal para dois mil e catorze encontra-se a 

pavimentação de uma parte da Rua Imaculada Conceição, em Santa Cristina e em 

Santiago a conclusão do alargamento da Avenida de Santiago. ------------------------------ 

------Posteriormente fez o uso da palavra o senhor deputado José Manuel Lemos, que 

na qualidade de Presidente da Comissão de Festas de Santiago convidou todos os 

presentes a participar nas festas que irão decorrer no mês de Julho. ----------------------- 

------Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão.---------------------------------------------------------------------------------- 

------Do que se passou e para constar se lavrou a presente ata, que será lida e 

assinada pelos responsáveis, com vista à sua aprovação. E eu, Sandra Maria Teixeira 

Pereira, vogal secretário da mesma, a redigi e também assino.------------------------------  

------Desta ata constam cinco páginas. ----------------------------------------------------------- 

 

 


