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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 

==== Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, 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 (30 min) ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Ponto Dois: Apresentação do Plano de Atividades para o ano de 2018 .--------------------------------------------- 

Ponto Três: Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para o ano de 2018 e do plano 

plurianual de investimentos (PPI).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro: Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal para o ano de 2018.------------------ 

Ponto Cinco: Apresentação, discussão e votação do regulamento de taxas e licenças para o ano de 2018.  

Ponto Seis: Aprovação topónimo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

==== 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 colocar à 

discussão e aprovação a ata da assembleia anterior, o presidente da mesa da assembleia de freguesia, 

apresentou duas correções na ata enviada aos membros da assembleia de freguesia:-------------------------- 

Primeira Correção: Correção da palavra ortográfica “interviu” por interveio.-------------------------------------- 

Segunda Correção: Correção da intervenção da presidente do executivo em resposta a José Lourenço, 

porque não correspondia à verdade “Susana Mortágua tomou a palavra referindo que não era bem essa 

a realidade em que se encontrava a atual junta da União de freguesia, visto que faltou entregar, por 

parte do anterior executivo, uma folha com a lista de faturas por liquidar, havendo valores que não 

tiveram conhecimento.” Na verdade o respondido foi, “Susana Mortágua tomou a palavra referindo que 

não era bem essa a realidade em que se encontrava a atual junta da União de freguesia, visto que faltou 

entregar, uma folha com a lista de faturas por liquidar, havendo valores que não tiveram 

conhecimento.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida o presidente da mesa colocou à discussão e aprovação a ata da assembleia anterior.------------ 
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===José Lourenço pediu a intervenção, e mencionou que a aprovação da ata deveria de constar no 

período da ordem do dia sob pena de ser considerado um ato nulo. Referiu que, de acordo com o artigo 

do regimento 2010, esta aprovação não pode constar no Período De “Antes Da Ordem Do Dia”.------------ 

===António Choupeiro referiu que, o atual regimento pelo qual se rege a presente assembleia é o de 

2014. Nesse mesmo regimento, é descrito no artigo vigésimo segundo “Período De “Antes Da Ordem Do 

Dia”” que, “A leitura e a aprovação da ata da sessão anterior, assim como a leitura resumida do 

expediente, não serão incluídos no período de tempo referido no número anterior.” Assim, o presidente 

da mesa referiu que não é de acordo com este artigo e informou que será redigido um novo regimento 

para aprovação na assembleia do mês de Abril de 2018.----------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio novamente referindo que, o regimento do qual tinha acesso era o do ano de 

2010 pois ainda não tinha recebido o atual de 2014. Pediu que lhe fosse enviado o documento e sugeriu 

que fosse nomeada uma comissão para a redação/atualização desse mesmo regimento.---------------------- 

===António Choupeiro questionou os membros da assembleia de freguesia se estariam de acordo com 

a inclusão de mais dois pontos no período da ordem do dia. Após o acordo de todos os membros foi 

adicionado os seguintes pontos: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Sete: Aprovação da Ata Anterior.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Oito: Verificação dos requisitos relativamente ao exercício de funções a meio tempo da 

Presidente da Junta de Freguesia (artigo nº 9 da Lei 75/2013).--------------------------------------------------------- 

 

Antes ainda de iniciar o período da ordem do dia o presidente da mesa leu a correspondência que 

recebeu: Convite da Banda de música do Pinheiro da Bemposta para assistir à festa dos 136 anos; Carta 

da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis a solicitar parecer acerca do alargamento das “Pedreiras 

Sacramento”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira colocou várias questões e dúvidas acerca da existência da realização de algum 

estudo de impacto ambiental e para a população.------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço interveio referindo que, relativamente ao pedido de declaração de interesse público 

Municipal da empresa “Pedreiras Sacramento”, este já foi levado à Assembleia Municipal, tendo sido 

retirado o ponto da ordem de trabalhos, por falta de um estudo de impacto ambiental junto ao 

processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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===O presidente da mesa, António Choupeiro, solicitou intervenção do elemento do público Jorge Melo 

Pereira membro da Assembleia Municipal pelo CDS. António Choupeiro questionou se ele tinha 

conhecimento se estaria agendado para a assembleia municipal seguinte a aprovação de "Utilidade 

Pública Municipal" das Pedreiras Sacramento, ao que ele respondeu que não tinha conhecimento.-------- 

===Em concordância com todos e de modo a facilitar a elaboração do parecer solicitado pela Câmara 

Municipal, foi agendada uma visita à área envolvente da pedreira, no dia 6 de janeiro de 2018 pelas 

14h00, para auscultação da população sobre os impactos que esta unidade industrial causa, tanto nas 

suas vidas, assim como nas suas habitações. Esta visita será efetuada sob a forma de comissão 

constituída por todos os elementos da Assembleia e Junta de Freguesia.------------------------------------------ 

Em seguida foi apresentada e lida a Moção do Bloco de Esquerda, redigida por Helena Oliveira “Pela 

Publicação de toda a informação relativa à Junta e Assembleia de Freguesia no Sítio Oficial da Junta de 

freguesia da União de Freguesia de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz.“ Este documento segue 

em anexo nesta ata situando-se no Anexo A.------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua explicou que este tema foi uma das lacunas que verificaram aquando da tomada 

de posse e mencionou que inseriu no orçamento verba para a criação do Sítio Oficial de forma a facilitar 

a partilha de documentos e transmissão de informação à população.------------------------------------------------ 

===Assim e sem mais pedidos de esclarecimento, a Moção apresentada foi colocada a votação tendo 

sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------

===Cristina Tavares referiu que apesar de estar a favor, lembrou que deveríamos procurar outras 

soluções para os mais idosos que não têm acesso à internet.----------------------------------------------------------- 

===Laura Sobreiral, membro do executivo, em resposta referiu que os mais idosos podem ter acesso à 

informação em diversos locais tais como: nas igrejas, editais, cafés e no passa-a-palavra.---------------------- 

===Foi ainda apresentada e lida a Recomendação do Bloco de Esquerda, redigida por Helena Oliveira 

“Necessidade de Inventário de Materiais, ferramentas, utensílios e equipamentos.” Este documento 

segue em anexo nesta ata situando-se no Anexo B.----------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua tomou a palavra, referindo que o atual executivo está a ponderar adquirir um 

software informático para auxiliar na gestão do inventário e na avaliação dos funcionários.------------------ 

===Após todos os esclarecimentos a recomendação foi colocada à aprovação, tendo sido aceite por 

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

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

período antes da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===José Loureço usou da palavra para sugerir um espaço apropriado no cemitério para quem opte pela 

cremação. Referiu ainda que com a criação desta solução, o espaço do cemitério, que é limitado, teria 

uma melhor gestão no futuro. Relativamente à rede viária, relembrou que em tempos a CP procedeu ao 

corte de algumas ruas com a supressão de passagens de nível, tendo sugerido tanto ao executivo da 

junta como aos membros da assembleia a tomada de uma posição conjunta, no sentido de iniciar um 

processo para a reabertura das mesmas. Visto que se presume que o troço da linha do Vouga Oliveira de 

Azeméis/Sernada “tem os dias contados” e que esse facto continua a provocar alguns 

constrangimentos, nomeadamente em dias de missa na rua que dá para a Igreja do Pinheiro da 

Bemposta, uma das soluções para este problema, ou seja, para o escoamento do trânsito em dias de 

missa, seria a reabertura da passagem de nível na Rua Monsenhor Albino Soares de Pinho, permitindo 

assim a saída do transito para o lado de Figueiredo.---------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua tomou da palavra concordando com as sugestões. Referiu que a situação da 

REFER/INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL já tinha sido referenciada. No que diz respeito ao cemitério é 

necessário estudar as soluções que existem para se conseguir projetar e implementar. ----------------------- 

=== Adalberto Caçoilo levantou a situação do congestionamento do trânsito no cruzamento do cavaco e 

indicou que a solução passaria pela construção de uma rotunda. De seguida, alertou o executivo para a 

falta de sinalética de boas-vindas nas entradas da união das freguesias de Pinheiro da Bemposta, 

Travanca e Palmaz. Pediu ainda a introdução de duas passadeiras elevadas à frente da escola da areosa, 

visto haver muito trânsito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua respondeu que em relação às passadeiras, a junta tem este assunto bem presente 

e já comunicou à câmara municipal. Em relação à sinalética, a junta está consciente e já sabe que há 

vários pontos cruciais nas várias freguesias a sinalizar. Já relativamente à rotunda é uma solução a 

propor, em conjunto, às entidades competentes.-------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira concordou com o referido por José Lourenço relativamente ao cemitério e sugeriu a 

colocação de um espaço com gavetas para rentabilizar os espaços existentes.------------------------------------ 

===Hernâni Dias concordou com a criação das rotundas e sugeriu a realização de 3 para substituir os 

três semáforos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem mais pedidos de intervenção deu-se início ao período da ordem do dia.-------------------------------------- 
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Ponto Um da Ordem do Dia “Apreciação da informação escrita da Srª Presidente da Junta de 

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

===O presidente da mesa da assembleia questionou se haveria alguém que pretendesse 

esclarecimentos acerca deste ponto, no qual José Lourenço pediu a palavra.-------------------------------------- 

===José Lourenço verificou que na documentação constavam obras a 24 de Outubro que tinham sido 

efetuadas antes desta data, deduzindo que isto se sucedeu porque a fatura foi emitida posteriormente. 

Ressalvou, ainda, que no balanço final temos 15 mil de uma gestão que deu 20 mil euros de lucro.--------- 

===Susana Mortágua, respondeu que o saldo continuava positivo e já tinham passado 2 meses após a 

tomada de posse, e continuava a aumentar, referindo que o executivo estava no bom caminho.----------- 

=== José Lourenço, continuando a sua intervenção, alertou para a melhor compactação da massa fria no 

tapete para que depois da passagem dos carros não levantasse o que foi colocado.----------------------------- 

===Susana Mortágua referiu que, depois das chuvas intensas foram realizados estes trabalhos de 

manutenção e reparação da via. Explicou, ainda, que as chuvas provocam o aparecimento de aberturas 

e buracos no pavimento que se não forem tapados vão alastrando.-------------------------------------------------- 

Passando ao ponto dois “Apresentação do Plano de atividades para o ano de 2018”. ------------------------ 

===O presidente da mesa da assembleia perguntou se haveria alguém que pretendesse esclarecimentos 

acerca deste ponto, no qual Adalberto Caçoilo e Helena Oliveira pediram a palavra.---------------------------- 

===Adalberto Caçoilo congratulou a junta por retomar as comemorações do Foral de Pinheiro da 

Bemposta e Figueiredo e alertou para a escolha de uma data atempada para que não houvesse  

sobreposições de eventos / festas. Por fim, questionou quem iria organizar este evento, se era a junta 

de freguesia ou alguma associação específica.------------------------------------------------------------------------------ 

===Susana Mortágua respondeu que no final do mês de dezembro iriam estudar a data e ainda 

estariam a aguardar a recetividade das associações a este evento.--------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira congratulou o plano de atividades mas verificou que a sinalização de pessoas 

carenciadas não tinha nenhuma verba atribuída e desse modo referiu que “fica contente mas não fica 

feliz”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua respondeu que há a componente de voluntariado. Refere ainda que após a 

recolha de dados no terreno, se surgir ou existir necessidade financeira pode-se ajustar o orçamento à 

realidade encontrada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Passando ao Ponto Três “Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para o ano de 2018 e do 

plano plurianual de investimentos (PPI).”----------------------------------------------------------------------------------- 

===O presidente da mesa da assembleia perguntou se haveria alguém que pretendesse esclarecimentos 

acerca deste ponto, no qual João Paulo Vieira, José Lourenço e Cátia Monteiro pediram a palavra.--------- 

===João Paulo Vieira questionou se construção da represa para os bombeiros era para ser efetuada no 

ano de 2018 ou 2019 e se já tinham definido algum local específico para construção deste depósito.------ 

===Susana Mortágua responde que o mesmo apenas estava previsto para 2019. Refere, ainda, que esta 

construção já estava no PPI anterior e o atual executivo achou também interessante manter. Justificou 

que por desconhecerem ao certo a localização e custos envolvidos apenas estará previsto para 2019.----- 

===José Lourenço colocou várias questões: a primeira foi sobre qual o critério para a atribuição de 

valores para as escolas; a segunda foi qual o parque em que vai ter a intervenção; a terceira foi sobre o 

alargamento do parque natural de Pinheiro da Bemposta, dado que há um terreno doado mas não se 

prevê lá nenhuma intervenção este ano; e a quarta e última questão foi se a transferência da Câmara 

Municipal vai ser aumentada relativamente ao último ano.-------------------------------------------------------------

=== Susana Mortágua referiu que o parque de Bento Carqueja junto ao rio Caima necessita de 

intervenção da câmara municipal devido aos valores mais avultados. Relativamente às escolas as verbas 

atribuídas têm valores diferentes de escola para escola, no entanto, as mesmas podem ser melhoradas 

ou alteradas. Os critérios para as verbas foram baseados nos tipos de obras a serem realizados (no de 

Palmaz há a necessidade de trocar a areia por borracha, na areosa as carências são menores) o parque 

escolar do curval já teve intervenção. O parque de travanca a que o executivo se refere é o do jardim-

de-infância.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Cátia Monteiro interveio questionando se o atual executivo se comprometia a concluir a obra da 

capela mortuária de Palmaz, visto ter uma verba atribuída de 68.492,80€. Referiu ainda que o anterior 

executivo comprou o terreno e outro foi doado à junta e atribuiu uma verba para início das obras, 

informando que seria criada uma comissão constituída por elementos da população para terminar a 

capela, através da realização de peditórios pela freguesia de Palmaz. Questionou, ainda, se o atual 

executivo tinha conhecimento do valor total necessário para concluir a obra e o valor apurado pelo 

peditório feito à população.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===Susana Mortágua referiu que iam dar continuidade à obra e referiu que já se tinham reunido com a 

comissão que realizou o peditório. Adiantou, ainda, que a câmara municipal vai comparticipar com uma 
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verba e explicou que o custo total da obra depende dos tipos materiais de acabamento que ainda não 

estão definidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem mais pedidos de esclarecimentos, posto a votação, o ponto três da ordem de trabalhos foi 

aprovado por maioria com 7 abstenções e 6 votos a favor.------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço pediu a palavra para explicar o sentido de voto. Indicou que o orçamento tem aspetos 

positivos, porém não é o orçamento nem as opções do Partido É a Nossa Terra.--------------------------------- 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal para 

o ano de 2018.” O presidente da mesa deu a palavra à presidente do executivo, para que esta desse a 

informação aos membros da assembleia. Sem pedidos de esclarecimentos, foi este ponto posto a 

votação e aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Passando ao ponto Cinco da ordem de trabalhos “Apresentação, discussão e votação do regulamento 

de taxas e licenças para o ano de 2018.”------------------------------------------------------------------------------------ 

===O presidente da mesa da assembleia perguntou se haveria alguém que pretendesse esclarecimentos 

acerca deste ponto, no qual Helena Oliveira pediu a palavra.----------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira sugeriu a isenção de licenciamento de gatídeos e canídeos para famílias com 

carências económicas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua respondeu que era uma situação a analisar e informou que as taxas se 

mantiveram iguais às praticadas pelo anterior executivo.--------------------------------------------------------------- 

Sem mais pedidos de esclarecimento, foi este ponto aprovado por maioria com 12 votos a favor e 1 

abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira pediu a palavra para justificar o seu sentido de voto. Mencionou que se absteve 

devido ao que referenciou anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto seis “Aprovação topónimo” o presidente da mesa deu a palavra à presidente 

do executivo para que desse informações aos membros da assembleia.-------------------------------------------- 

===Susana Mortágua explicou que era uma rua sem saída com ligação a um campo. A pedido dos 

proprietários dos terrenos foi proposto a atribuição do topónimo de “Beco do Campinho”.------------------- 

Sem pedidos de esclarecimento foi este ponto posto a votação e aprovado por unanimidade.--------------- 

Passando ao Ponto Sete “Aprovação da Ata Anterior”. O presidente da mesa da assembleia perguntou 

se haveria alguém que pretendesse esclarecimentos acerca deste ponto, no qual José Lourenço e João 

Paulo Vieira pediram a palavra.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===José Lourenço reforçou mais uma vez para o cuidado a ter com as questões ortográficas, bem como 

com o sentido das frases. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===João Paulo Vieira indicou que a ata deveria de ser mais detalhada para que os assuntos das 

intervenções ficassem mais esclarecidos.------------------------------------------------------------------------------------ 

===O presidente da mesa salientou que a lei menciona que a ata é um resumo do que foi abordado. 

Sem mais pedidos de esclarecimentos o ponto sete foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

No oitavo e último ponto da ordem de trabalhos “Verificação dos requisitos relativamente ao 

exercício de funções a meio tempo da Presidente da Junta de Freguesia (artigo nº 9 da Lei 75/2013)”. 

O presidente da mesa informou que como a união de freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e 

Palmaz têm em conjunto cinco mil habitantes faz todo sentido que as funções na junta sejam a meio 

tempo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sem pedidos de esclarecimento foi este ponto posto a votação e aprovado por unanimidade.--------------- 

Terminada a ordem de trabalhos, António Choupeiro, deu a palavra ao público presente.------------------ 

===Manuel Costa, Pinheiro da Bemposta, usou da palavra para referir que não sabe quais as atividades 

a realizar do plano de atividades, questionou acerca do cumprimento do manifesto do CDS sobre a 

doação e sobre a obra do cruzeiro que também consta no manifesto do Partido é a Nossa Terra, e se 

estaria prevista a realização da obra no entroncamento do patronato.---------------------------------------------- 

===Susana Mortágua refere que a obra do cruzamento terá de ter o apoio da câmara municipal e que 

não está prevista a realização da mesma em 2018. Relativamente à doação referida no manifesto do 

CDS a doação está implícita no tempo disponibilizado e em bens materiais.-------------------------------------- 

Sem que ninguém mais usasse da palavra, o presidente da mesa aproveitou então para desejar um bom 

Natal e Próspero 2018 a todos os presentes e deu por terminado os trabalhos desta assembleia de 

freguesia pelas 23 horas e 5 minutos, a 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 

 


