Ata Número Treze

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e
uma horas, no Edifício 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 12 - Quadriénio 2017/2021;
b) Outros Assuntos.
2. Período da Ordem do Dia:
a) Informação do Sr. Presidente de Junta sobre atividade da Junta de
Freguesia e sua situação financeira;
b) Apreciação e votação da proposta de alteração à tabela de taxas e
licenças;
c) Apreciação e votação da proposta da 1ª alteração modificativa (revisão) às
opções do plano e orçamento do ano de 2020.
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.
O Sr. Sérgio Moninhas, do Movimento PPT “Projeto 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. Sandro Araújo, foi chamado pelo
Presidente da Assembleia a tomar lugar como membro da Assembleia.
A Sra. Emília Graça, do Partido Socialista, submeteu ao Presidente da
Assembleia um pedido de renúncia ao mandado de membro da assembleia de
freguesia da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada nos
termos do Artigo 76 da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro. O Presidente da

Assembleia providenciou pela sua substituição, dando posse como membro da
Assembleia ao cidadão imediatamente a seguir na lista do Partido Socialista, o
cidadão Marco Paulo Mateus Pereira, com o cartão de cidadão número 10808053.
O Presidente da Assembleia agradeceu à Sra. Emília Graça e deu as boas
vindas ao novo membro da Assembleia.
Foi ainda registada a falta da Sra. Maria Amélia Araújo.
No período de Antes da Ordem do Dia da ordem de trabalhos constava na
alínea a) do ponto 1: Apreciação e votação da Ata n.º 12 - Quadriénio 2017/2021.
Este ponto foi submetido a apreciação, seguido de votação, o qual foi aprovado
com seis votos a favor e duas abstenções.
Passou-se ao ponto seguinte do Período de Antes da Ordem do Dia, aliena b)
Outros Assuntos.
O Sr. António Ramalho questionou o executivo relativamente às concessões
de sepulturas. Perguntou se estas concessões transferem a propriedade.
Perguntou ainda se podem ser utilizadas numa situação de emergência.
O Presidente da Junta respondeu que as concessões de sepulturas passam
de geração em geração, mas que as concessões não podem ser vendidas sem
autorização da Junta. Confirmou que podem ser usadas numa situação de
emergência, conforme está previsto na legislação. Inclusivamente, no início da
pandemia foi avaliado as que estariam disponíveis.
Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, Período da Ordem do
Dia, alínea a) Informação do Sr. Presidente da Junta sobre atividade da Junta de
Freguesia e sua situação financeira.
O Presidente da Junta passou a informar da atividade da Junta, tendo
destacado os seguintes pontos.
A postura de trânsito esteve em consulta pública, tendo existido algumas
sugestões de moradores, que serão analisadas com a comissão que preparou as
alterações à postura de trânsito.
A comissão constituída para a alteração dos códigos postais da Urbanização
da Trindade e da Urbanização 25 de Abril já está a trabalhar no terreno.

Relativamente às casas do Porto, a comissão já visitou o local mas o
processo foi adiado devido à pandemia, logo que possível será retomado e
informada a Assembleia.
Informou que a Junta de Freguesia e os seus serviços têm vindo a adaptar-se
às alterações das regras e à evolução da situação pandémica. Foram constituídos
dois grupos de trabalho com horários desfasados, de forma a garantir a
continuidade dos serviços. Tem continuado a colaboração com a Câmara Municipal
e as Vicentinas na entrega de cabazes aos mais fragilizados.
Tem continuado a colaboração com as escolas, nomeadamente na
preparação no arranque do ano letivo. Em reunião com a associação de pais e
direção da escola foram explicados os motivos para não ser dada continuidade ao
transporte escolar, uma vez que apenas poderiam ser transportadas duas crianças
de cada vez, e com a necessária desinfeção do veículo. Foram reorganizados os
serviços de ATL, prolongamento escolar, de forma a minimizar os riscos de
contágio.
Está a decorrer uma escavação arqueológica na Cividade, com alunos da
Universidade do Porto, com o apoio da APPAVC e da Junta de Freguesia.
Existem várias obras em curso: foi concluída a obra da Rua do Picoto, em
Ferreiró; continuam os trabalhos na Urbanização 25 de Abril; continua a obra na
Rua de Estivada, em Outeiro Maior; continuam os trabalhos na Rua 1º de Maio em
Bagunte, obra que trouxe uma grande facilidade de circulação a um local difícil;
está a decorrer a obra da passagem hidráulica na Rua de Santo António em
Figueiró de Baixo, Bagunte; as obras de alargamento das ruas 5 de Outubro e
Casal de Baixo já se encontram adjudicadas - será feito o arranjo até ao cemitério,
incluindo acessibilidade para cadeira de rodas. Estão ainda em curso obras no
armazém da Junta, de forma a melhorar as condições de trabalho dos funcionários.
O Presidente da Junta acrescentou que existem várias outras obras
planeadas e projetadas e que todas as opiniões são sempre bem-vindas.
Passou-se à alínea b) Apreciação e votação da proposta de alteração à tabela
de taxas e licenças.

O Presidente da Junta apresentou a proposta de alteração explicando que
devido à pandemia foi necessário duplicar o espaço para o ATL na escola e
consequentemente duplicar os recursos humanos afetos ao serviço. Por esse
motivo, o executivo propõe a alteração da taxa do serviço de ocupação e atividades
de tempos livres de 15 € para 20 €, de forma a minimizar a despesa liquida.
A proposta de alteração à tabela de taxas e licenças foi submetida a votação,
e foi aprovado por unanimidade, com oito votos a favor.
Passou-se à alínea c) Apreciação e votação da proposta da 1ª alteração
modificativa (revisão) às opções do plano e orçamento do ano de 2020.
O Presidente da Junta informou que devido à pandemia serão efetuadas
transferências adicionais da Câmara Municipal de Vila do Conde no valor de 7
337,40. Existe ainda um reforço de 4 165 € nas transferências do Estado. Foi
também atualizado o valor do saldo da gerência anterior para o montante de 37
850,80 €.
Existem também alterações no plano de investimentos. Na sequência de
negociações com a Câmara Municipal de Vila do Conde a obra de alargamento da
Rua Nossa Senhora de Fátima será efetuada pela Câmara Municipal, o que permite
a retirada desta obra do orçamento da Junta e a inclusão de outras obras.
No âmbito das despesas correntes a dotação inicial foi reforçada em 10
553,20 € para aquisição de bens e serviços, nomeadamente para limpeza e
higiene, apoio às escolas e pequenas reparações.
A proposta da 1ª alteração modificativa (revisão) às opções do plano e
orçamento do ano de 2020 foi submetido a votação, a qual foi aprovado por
unanimidade, com oito votos a favor.
Passou-se de seguida ao período de Depois da Ordem do Dia.
O Sr. Carlos Cardoso pediu ao executivo informações sobre a construção das
ETARS.
O Presidente da Junta disse que tinha sido realizado o concurso e apurado o
vencedor mas que existiram empresas que recorreram do resultado, pelo que está
a decorrer o prazo para análise das reclamações.

O Sr. António Ramalho perguntou se o muro do parque infantil na obra de
arranjo do mesmo vai ficar assim como está. O Presidente da Junta respondeu que
sim, que fica sensivelmente assim, para ficar com segurança, com um arranjo para
o tornar um espaço agradável. O Presidente da Assembleia destacou a beleza da
paisagem do local.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

