Ata Número Catorze

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas
vinte e uma horas, no Edifício da Junta de Freguesia em Outeiro Maior, 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 13 - 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 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 2021;
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 2021;
d) Apreciação e votação da proposta das Opções do Plano, Orçamento e
Mapa de Pessoal para o Ano de 2021;
e) Apreciação e votação da proposta de postura de trânsito da União de
Freguesias.
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. Não foram registadas faltas.
No período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia transmitiu
aos membros da Assembleia de Freguesia o conteúdo de um email de um cidadão
da União de Freguesias, Sr. Manuel Sá, destinado aos elementos da Junta de

Freguesia e da Assembleia de Freguesia, que destacava a dedicação e o exemplo
de trabalho da funcionária da Junta da União de Freguesias, Sra. Albertina
Azevedo.
Ainda no mesmo período, o executivo da Junta de Freguesia propôs à
Assembleia a aprovação de um voto de louvor ao Sr. Armindo de Oliveira da Silva,
carteiro da União de Freguesias, que tem desempenhado a função com elevado
profissionalismo e devoção à população, prestando um serviço de inegável valor à
população mais idosa e desprotegida. Este voto de louvor foi submetido a
apreciação, seguido de votação, o qual foi aprovado por unanimidade, com nove
votos a favor.
Da ordem de trabalhos constava na alínea a) do ponto 1: Apreciação e
votação da Ata n.º 13 - Quadriénio 2017/2021.
Este ponto foi submetido a apreciação, seguido de votação, o qual foi
aprovado com oito votos a favor e uma abstenção.
Passou-se ao ponto seguinte do Período de Antes da Ordem do Dia, alínea b)
Outros assuntos.
O Sr. António Ramalho pediu ao executivo esclarecimentos sobre a questão
das moradas da Urbanização 25 de Abril e Urbanização da Trindade.
O Presidente da Junta esclareceu que as habitações destas urbanizações
estão registadas na Conservatória como Parada mas têm código postal de Ferreiró.
Neste momento, em termos administrativos, apenas existe uma freguesia, pelo que
a questão judicial entre Ferreiró e Parada está ultrapassada. Falta resolver a
questão do código postal, que é o processo que está em curso.
O Sr. António Ramalho transmitiu que ouviu o Presidente da Anafre referir que
em muitas freguesias a União de Freguesias não funcionou. Pergunta se seria
possível fazer um referendo ou abaixo-assinado para ouvir a opinião das pessoas,
uma vez que as pessoas não foram ouvidas.
O Presidente da Junta disse que na sua opinião as uniões de freguesia
tinham tudo para funcionar bem e que quase todas funcionam. Cada freguesia tem
a sua identidade mas há um só executivo que decide e tenta equilibrar entre as
várias freguesias.

O Sr. António Ramalho perguntou se o orçamento seria igual ou diferente do
que existe para a União de Freguesias se as freguesias estivessem separadas.
O Presidente da Junta respondeu que os critérios de atribuição são os
mesmos: população e território. Contudo, o valor disponível aumentou uma vez que
há duplicações que não existem, como por exemplo os gastos com o executivo e a
assembleia. Para além disso, com economia de escala consegue-se gerir os
recursos de forma mais eficiente.
Passou-se ao 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.
Começou por referir que o membro do executivo Goreti Martins não estava
presente na Assembleia de Freguesia porque estava a representar a freguesia na
reunião da Assembleia Municipal, que não ficou concluída na data prevista.
Informou que a Junta apresenta uma situação financeira estável. O executivo
tem estado focado no apoio social colaborando na ida às compras e à farmácia
para os mais vulneráveis. Tem colaborado na distribuição de cabazes às famílias
carenciadas em articulação com várias instituições, nomeadamente Vicentinas e
Bombeiros. Tem apoiado as escolas. Nesta época natalícia foi organizada uma
visita do Pai Natal com um presente para todos os alunos. Foi atribuído um subsídio
às Paróquias para apoio nas despesas com a higienização nas cerimónias
religiosas. Para a melhoria da imagem das freguesias foram colocadas em Ferreiró
novas placas de toponímia. A fibra optica foi completamente instalada na União de
Freguesias. Foi beneficiada a EN309. Iniciaram-se os trabalhos de alargamento da
Rua 5 de Outubro e Rua Casal de Baixo, que incluem a melhoria de acessibilidade
ao cemitério.
Iniciaram-se os trabalhos de construção da ETAR de Bagunte e da ETAR de
Parada (que vai servir Parada, Outeiro Maior e Ferreiró). Iniciaram-se os trabalhos
de construção das redes de água e saneamento, com 4 frentes de obra.

Concluiu dizendo que 2021 é o último ano de mandato, sendo que há muito
trabalho efetuado e ainda muito por fazer. Embora haja muita obra executada há
um investimento enorme para recuperar. Foram realizadas e estão no terreno obras
que foram prometidas durante anos. Tudo isto é fruto de muito trabalho e de uma
constante colaboração com a Câmara Municipal.
O Sr. António Ramalho deu os parabéns ao executivo e afirmou ser uma
honra pertencer a esta Assembleia.
O Presidente da Assembleia agradeceu as palavras do Sr. Ramalho.
Passou-se à alínea b) 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 2021.
O Presidente da Assembleia lembrou que a ata teria de ser aprovada por
minuta para ser entregue mais rapidamente.
O Presidente da Junta apresentou a proposta dos acordos, que prevê a verba
de 19.500 € para espaços verdes e ajardinados e a verba de 110 061.03 € para
limpeza de vias e espaços públicos.
A proposta foi submetida a votação, e foi aprovado por unanimidade, com
nove votos a favor.
Passou-se à alínea 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 2021.
O Presidente da Junta explicou que à semelhança dos anos anteriores esta
proposta está enquadrada legalmente e é justificada pelas horas que dedica ao
executivo.
A proposta para a verificação das condições do exercício de funções do Sr.
Presidente de Junta a meio tempo para o ano de 2021 foi submetida a votação, e
foi aprovada por unanimidade, com nove votos a favor.
Passou-se à alínea d) apreciação e votação da proposta das Opções do
Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2021.

O Presidente da Junta apresentou o documento destacando os principais
valores.
O valor global de receitas é de 445 810 €, que é superior ao do ano anterior
devido ao aumento da comparticipação da Câmara e ao valor adicional do FEF. As
despesas correntes estão orçadas em cerca de 286 mil euros, o que permite uma
capacidade de investimento de cerca de 159 mil euros. Prevê-se uma diminuição
de custos com pessoal devido à saída de dois funcionários e previsível reforço de
um funcionário.
A proposta das Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano
de 2021 foi submetida a votação, e foi aprovada por unanimidade, com nove votos
a favor.
Passou-se à alínea e) Apreciação e votação da proposta de postura de
trânsito da União de Freguesias.
O Presidente da Assembleia começou por agradecer a quem colaborou neste
trabalho, que é delicado e trabalhoso e realçou que a proposta esteve em consulta
pública.
O Presidente da Junta reiterou os agradecimentos e informou que algumas
sugestões da população foram acolhidas e que no geral a nova postura de trânsito
não faz muitas alterações. Esclareceu ainda que a postura de trânsito, depois de
aprovada pela Assembleia de Freguesia, não entra logo em vigor. Tem também de
ser levada à Câmara Municipal e validada pela Câmara Municipal.
A Sra. Catarina Ferreira perguntou onde era o STOP entre a Rua das
Fontainhas com a Rua da Estivada.
O Presidente da Junta confirmou que está previsto um STOP mas que o
esclarecimento do sítio exato só pode ser feito no local. O sítio de colocação do
sinal é definido pelo técnico da Câmara Municipal. O Presidente da Junta em
resposta à Sra. Catarina Ferreira esclareceu que a toponímia não foi alterada.
A proposta de postura de trânsito da União de Freguesias foi posta a votação
e foi aprovada com oito votos a favor e um voto contra.
Passou-se de seguida ao período de Depois da Ordem do Dia.

O Sr. Alberto Silva perguntou se as obras da Indáqua são para água e
saneamento. Acrescentou que na Rua da Estivada parece só estar a ser colocado
saneamento e não rede de agua.
O Presidente da Junta respondeu que do que conhece dos projetos o
saneamento não vai passar em todos os sítios da rede de água. Confirma que vai
passar água na rua referida.
O Sr. Sérgio Moninhas perguntou qual o ponto da situação da Rotunda da
Cruz da Estrada. O Presidente do Executivo informou que a Junta de Estradas não
quer fazer este investimento e que a Câmara Municipal prevê um investimento de
beneficiação entre a Fabrica das Limas e as Três Rodas, com alargamento na parte
final.
A minuta da ata desta assembleia foi lida e posta à votação, tendo sido
aprovada com nove votos a favor.
Não tendo havido mais intervenções, foram trocados votos de boas festas e
de um melhor ano de 2021.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada e reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

