Ata Número Onze

Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove,
pelas vinte e uma horas, no Edifício Sede da Junta de Freguesia, em Bagunte,
reuniu a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró,
Outeiro Maior e Parada, sob a presidência de Carlos Manuel Amorim Cardoso, com
a seguinte ordem de trabalhos:
1. Período de Antes da Ordem do Dia
a) Apreciação e votação da Ata n.º 10 - Quadriénio 2017/2021;
b) Outros Assuntos.
2. Período da Ordem do Dia:
a) Apreciação e votação da proposta para autorização da realização de
acordos de execução de delegação e atribuições e competências entre a Câmara
Municipal de Vila do Conde e a União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro
Maior e Parada para o ano de 2020;
b) Apreciação e votação da proposta de alteração à tabela de taxas e
licenças;
c) Apreciação e votação da proposta para verificação das condições do
exercício de funções do Sr. Presidente de Junta a meio tempo para o ano de 2020;
d) Apreciação e votação da proposta das Opções do Plano, Orçamento e
Mapa de Pessoal para o Ano de 2020;
e) Informação do Sr. Presidente de Junta sobre atividade da Junta de
Freguesia e sua situação financeira.
3. Período de Depois da Ordem do Dia (período para intervenção do público)
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Sr. Carlos Manuel
Amorim Cardoso, deu início à reunião verificando a presença de todos os seus
membros.
A Sra. Catarina Campos Ferreira, do Movimento PPT “Projecto Para Todos”,
submeteu ao Presidente da Assembleia a informação de que não podia estar
presente na reunião e um pedido de substituição na mesma. O elemento seguinte

da lista disponível para participar na reunião, Sr. Francisco Jesus, foi chamado pelo
Presidente da Assembleia a tomar lugar como membro da Assembleia. Foi
registada a falta da Sra. Emília Fangueiro Torres Graça, do PS - Partido Socialista.
Da ordem de trabalhos constava na alínea a) do ponto 1: Apreciação e
votação da Ata n.º 10 - Quadriénio 2017/2021.
Este ponto foi submetido a apreciação, seguido de votação, o qual foi
aprovado com sete votos a favor e uma abstenção.
Passou-se ao ponto seguinte do Período de Antes da Ordem do Dia, aliena b)
Outros Assuntos.
O Sr. Paulo Andrade referiu que existe pouca participação da população
nestas reuniões e que deveria ser feita alguma coisa para alterar isto, talvez rever o
dia ou o horário; referiu ainda que o saneamento continua muito atrasado.
O Presidente da Assembeia respondeu que há mais de vinte anos que faz
parte dos órgãos autárquicos e que há sempre poucas pessoas nas reuniões da
assembleia. Ele aconselha as pessoas a comparecerem neste fórum.
Relativamente ao saneamento, o Presidente da Assembleia informou que no
passado dia 11 de dezembro se tinha realizado uma reunião com a Presidente da
Câmara Municipal de Vila do Conde para transmitir as preocupações da população
da União de Freguesias sobre a rede de água e saneamento e para ouvir as
informações e compromissos da Câmara sobre a implantação da mesma. Esta
reunião com a Presidente da Câmara contou com a presença do Presidente da
Junta, do Presidente da Assembleia e dos outros membros da mesa da Assembleia
da União de Freguesias, do líder da oposição na Assembleia, Sr. António Ramalho,
bem como dos dois ex-presidentes da Junta, Sr. José António Pereira e Sr. Rui
Sousa, que acompanharam desde o início todo este processo, e ainda, sendo a
União de Freguesias maioritariamente de pendor rural, do Sr. Presidente da Agros,
Sr. José Capela.
O Presidente da Assembleia transmitiu à Assembleia que a Presidente da
Câmara informou que estavam incluídas no orçamento da Câmara verbas para a
construção de três mini etars para servir a União de Freguesias. O Presidente da
Assembleia explicou que a rede de saneamento não vai cobrir nem 50% da área

das freguesias, mas tem de se começar por algum lado. A Câmara está a negociar
com os proprietários terrenos para a instalação das ETARs. A Presidente da
Câmara comprometeu-se com prazos de execução, o que foi muito positivo. A
Câmara responsabiliza-se pela construção das ETARs, a ocorrer durante o primeiro
semestre de 2020, e a Indáqua irá assegurar a implantação da rede, até ao final de
2020.
O Presidente da Assembleia sublinhou que esta foi uma iniciativa inédita da
Assembleia.
O Presidente da Junta, Sr. Bernardino Silva, acrescentou que se não tivesse
havido renegociação da rede do contrato só teríamos saneamento daqui a 30 anos.
Apesar de ser insuficiente, esta solução é melhor que nada. Temos depois de
trabalhar para alargar esta base a mais lugares das freguesias.
O Presidente da Assembleia, Sr. Carlos Cardoso reiterou que se tivermos
rede de agua e saneamento para 1/3 da população depois podemos reinvidicar o
alargamento da rede para toda a população. Se nada for feito, não saímos do zero.
Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, alínea a) do ponto 2:
Apreciação e votação da proposta para autorização da realização de acordos de
execução de delegação e atribuições e competências entre a Câmara Municipal de
Vila do Conde e a União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e
Parada para o ano de 2020.
O Presidente da Assembleia explicou que, devido a este ponto da ordem de
trabalhos, será feita uma aprovação por minuta da ata da assembleia, para poder
ser enviada atempadamente à Câmara Municipal.
O Presidente da Junta apresentou a proposta para os acordos de execução
de delegação e atribuições e competências, relativa a:
- espaços verdes, conservação de áreas ajardinadas em recintos escolares,
com a verba atribuída de 19.500 €;
- limpeza de vias e espaços públicos, com a verba atribuída de 104.820,03 €.
O Sr. António Ramalho perguntou se estes acordos abrangiam as antigas
escolas e o Presidente da Junta confirmou que abrangem todos os espaços verdes,
incluindo esses.

Este ponto foi submetido a votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com
oito votos a favor.
Passou-se à alínea b) do ponto 2: Apreciação e votação da proposta de
alteração à tabela de taxas e licenças.
O Presidente da Junta informou que existiam algumas alterações na tabela
devido a alguns serviços terem mais custos para a Junta e ainda porque alguns
serviços ainda não existiam, aquando da aprovação da tabela anterior. Deu como
exemplos a realização de funerais, que aumentou 10 €, e o ATL e o Centro de
Convívio, mais 5 € cada. Incluiu-se na tabela o aluguer de edifícios, a colónia de
férias, a concessão de terrenos para sepulturas, entre outros, que não existiam
anteriormente.
Este ponto foi submetido a votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com
oito votos a favor.
Passou-se à alínea c) do ponto 2: Apreciação e votação da proposta para
verificação das condições do exercício de funções do Sr. Presidente de Junta a
meio tempo para o ano de 2020.
O Presidente da Junta explicou que, no seguimento dos anos anteriores,
passa muito tempo ao serviço da Junta, mais do que meio tempo. É uma
compensação para o exercício condigno desta função, e que se enquadra no que
está previsto na lei.
Este ponto foi submetido a votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com
oito votos a favor.
Passou-se depois à alínea d) do ponto 2: Apreciação e votação da proposta
das Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2020.
O Presidente da Junta explicou que estes documentos reflectem as acções
que implicam verbas.
Apresentou o documento destacando os seguintes pontos.
O orçamento global de receitas é de cerca de 423 mil euros. Está previsto um
aumento de despesas de pessoal de cerca de 30 mil euros, devido à actualização
dos vencimentos dos funcionários e à regularização dos trabalhadores precários.

Sendo as receitas correntes superiores às despesas correntes é reforçada a
capacidade de investimento. Destacou nos investimentos orçamentados para 2020:
as obras de conclusão dos balneários do parque desportivo de Outeiro Maior, a
instalação de parque infantil no Largo de Santana, o alargamento da Rua da
Estivada em Outeiro Maior, o alargamento da Rua Nossa Sra. de Fátima em
Bagunte e a requalificação do cruzamento da Trindade em Ferreiró, bem como
beneficiações diversas nas sedes das juntas.
Este ponto foi submetido a votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com
oito votos a favor.
Passou-se à alinea e) do ponto 2: Informação do Sr. Presidente de Junta
sobre atividade da Junta de Freguesia e sua situação financeira.
O Presidente da Jjunta informou que está a decorrer a obra de requalificação
da Rua do Picoto em Ferreiró, que é uma obra da Câmara Municipal, com a
colaboração da Junta de Freguesia. Foi iniciada a segunda fase da obra da
urbanização da Trindade. A Junta colaborou no evento de caminhada à Cividade
organizado pela APPA-VC, que contou com a presença de mais de 150 pessoas.
Foi feita a desfolhada em Parada e o Magusto no Centro de Convívio Sénior.
Realizou-se uma palestra sobre segurança. A Junta acompanhou a visita do
Presidente da República à Escola da Junqueira, em que estiveram presentes
também as crianças que frequentam a Escola Agustina Bessa Luís. Realizou-se o
jantar de Natal dos seniores. Foram feitas reuniões de esclarecimento pela Indaqua
nas 4 freguesias. A Junta colaborou com o Presépio Vivo de Bagunte, bem como
com todas as associações, incentivando as suas iniciativas.
O Sr. Paulo Andrade referiu que o Multibanco de Bagunte está muitas vezes
avariado.
O Presente da Junta respondeu que o Multibanco não depende da Junta,
existe uma linha de apoio técnico.
O Sr. António Ramalho felicitou a Junta pelo envolvimento no Presépio Vivo,
enfatizando que se não fosse o envolvimento da Junta o presépio não se fazia.
Apelou à visita ao presépio. Destacou que as roupas foram todas feitas em
Bagunte.

O Presidente da Assembleia agradeceu às pessoas que participaram na
reunião com a Câmara: os membros da Assembleia, o Presidente da Junta, os dois
ex-presidentes da Junta e o Sr. Fernando Capela.
O Presidente da Junta informou que o grupo constituído para a elaboração da
postura de trânsito tinha concluído o estudo, que iria ser analisado pelo executivo,
para ser trazido a aprovação na próxima Assembleia.
Deu ainda conhecimento da seguinte situação: no edifício do Porto doado à
Junta de Outeiro existem dois inquilinos com rendas em atraso; este edificio, com
três habitações, está em muito mau estado de conservação. Sofreu há um ano uma
inundação que chegou à cave, tendo o telhado destruído e as estruturas todas
podres. O executivo tem estudado várias possibilidades para resolver este
problema, que não é fácil. Uma das possibilidades seria o despejo, mas obrigaria à
realização de obras, sendo que a Junta não tem meios financeiros para requalificar
o imóvel. Apresentada a situação, o Presidente da Junta deu conhecimento que irá
ser constituída uma comissão com pessoas de Outeiro para analisar a situação e
ver a melhor solução.
Uma vez que este imóvel foi doado à Junta de Outeiro, se a opinião desta
comissão for no sentido de o vender, declara que, na sua opinião, a totalidade do
valor da venda deve ser investido em Outeiro.
Os membros da assembleia manifestaram concordância com a criação da
comissão.
A minuta da ata desta assembleia foi lida e posta à votação, tendo sido
aprovada com oitos votos a favor.
Passou-se de seguida ao período Depois da Ordem do Dia. O Presidente da
Assembleia deu a palavra aos presentes não membros da Assembleia de
Freguesia.
Não tendo havido intervenções, foram trocados votos de boas festas e bom
ano.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada e reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

