Ata Número Onze
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas e quinze minutos, no edifício da Junta de Freguesia em Ferreiró, reuniu a
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro e
Parada, sob a presidência de José Maria da Costa Sousa, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto um: Período de antes da ordem do dia.
a) Apreciação e votação da ata número dez – quadriénio dois mil e treze dois
mil e dezassete;
b) Outros assuntos.
Ponto dois: Período da ordem do dia.
a) Apreciação e votação do documento de prestação de contas do ano dois
mil e quinze;
b) Apreciação e votação da proposta para autorização da realização de
acordos de execução (delegação legal de atribuições e competências),
entre a Câmara Municipal de Vila do Conde e a União de Freguesias de
Bagunte, Ferreiró, Outeiro e Parada;
c) Apreciação e votação da proposta para desafetação do domínio público
para o domínio privado da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró,
Outeiro e Parada do caminho público sem toponímia que confina com a
Rua Luís de Camões (EM 525-3) e a EN 306;
d) Apreciação e votação da proposta para autorização de intervenção na
interceção das Ruas do Imigrante, Lucinda Campos e Vilar para
requalificação de espaço e reordenamento de trânsito;
e) Informação do Sr. Presidente de Junta sobre a atividade da Junta de
Freguesia e sua situação financeira.
Ponto três: Período de depois da ordem do dia.
No ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia de
Freguesia, Sr. José Maria da Costa Sousa, deu início à reunião com a ausência
justificada do Sr. Presidente de Junta, Sr. Rui Sousa, que foi substituído pelo Sr.
Ernesto Azevedo, e do Sr. Sérgio Moninhas que foi substituído pelo Sr. Carlos José
Furtado Ferreira. De seguida, deu a conhecer o pedido de renúncia de mandato de
membro da Assembleia de Freguesia do Sr. Fernando Gomes da Costa que foi
substituído pelo Sra. Germana Reis Carneiro. Procedeu-se à votação da ata número
dez, a qual foi aprovada com sete votos a favor e duas abstenções.

Ainda no período de antes da ordem do dia, o Sr. Lino Cruz considerou que as obras
feitas na Travessa da Trindade C poderiam ficar muito melhor e que lhe parece que
alguns dos tubos de particulares que atravessam a rua foram danificados.
O Sr. Ernesto Azevedo informou que a intervenção feita foi a possível perante o que
existia, pois o que nasce torto jamais de endireita. Quanto aos tubos, a Junta não tem
conhecimento de algum dano, mas caso exista será reparado.
No ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à apreciação e votação do
documento de prestação de contas do ano dois mil e quinze, sendo de destacar o
seguinte: Recebimentos: saldo da gerência anterior -55.349,00€, receitas orçamentais
- 295.463,13€, operações de tesouraria - 11.084,05€; Pagamentos: despesas
orçamentais - 285.646,00€, operações de tesouraria - 10.149,60€, saldo para a
gerência seguinte: 66.100,58€.
De seguida, o Sr. Lino Cruz questionou a rúbrica 10.08.01 relativa a comparticipações
de famílias / particulares para investimento em obras, no valor de 1.500,00€, referindo
que os particulares não podem comparticipar nas obras públicas. O Sr. Ernesto
Azevedo informou que tudo está em conformidade com a legalidade e que a Junta de
Freguesia toma decisões sempre a pensar no bem da freguesia.
Seguidamente foi posta à votação o documento de prestação de contas do ano dois
mil e quinze tendo sido aprovado com sete votos a favor e duas abstenções.
Procedeu-se, de seguida, à apreciação e votação da proposta para autorização da
realização de acordos de execução (delegação legal de atribuições e competências),
entre a Câmara Municipal de Vila do Conde e a União de Freguesias de Bagunte,
Ferreiró, Outeiro e Parada relativos à:
a) Manutenção e conservação de espaços verdes e das áreas ajardinadas em
recintos escolares, com recursos financeiros atribuídos no valor de 10.400,00€;
b) Limpeza de vias e espaços públicos, com recursos financeiros atribuídos no
valor de 59.638,08€ e recursos humanos de um cantoneiro.
A proposta foi posta à votação tendo sido aprovada com sete votos a favor e duas
abstenções.
Passou-se, de seguida, à apreciação e votação da proposta para desafetação do
domínio público para o domínio privado do caminho público sem toponímia que
confina com a Rua Luís de Camões (EM 525-3) e a EN 306. Nesse sentido, o Sr.
Ernesto Azevedo referiu que considerando a necessidade de melhorar os acessos no
cruzamento da Rua Luís de Camões, com a construção de uma possível rotunda, e
estando um dos proprietários de um dos terrenos disponível para permutar uma área
de terreno, confrontante com as referidas vias, por uma área idêntica de caminho
público sem toponímia identificadas na proposta apresentada nesta assembleia, vem o

Executivo da Junta de Freguesia, de acordo com a deliberação tomada na sua reunião
ordinária de treze de abril de dois mil e dezasseis, solicitar autorização da Assembleia
de Freguesia para desafetação do domínio público para domínio privado do caminho
público sem toponímia com área de quinhentos e oitenta e um metros quadrados,
conforme documento apresentado, a fim de poder permutar com a área de terreno
com a mesma área pertencente ao Sr. Flávio da Silva Sousa.
A este propósito, a Sra. Luísa Leal referiu que esta proposta beneficia com certeza o
proprietário e lembrou que o caminho que se pretende extinguir serve no verão de
fuga para o trânsito que se acumula junto ao cruzamento vindo de Vila do Conde e
que seria mais vantajoso para a freguesia manter o caminho e arranjá-lo para servir
melhor a população.
O Sr. Lino Cruz concordou com a retirada do caminho, uma vez que é um esconderijo
e que muitas vezes é lá depositado lixo. Referiu, ainda, que tal alteração vai beneficiar
a Cooperativa Agrícola e perguntou quem vai pagar as vedações. Sugeriu alterações
ao projeto apresentado, nomeadamente um menor alargamento da Estrada Municipal
525 - 3 e um maior alargamento junto às Alminhas, que considera de extrema
importância para num futuro ser construída a referida rotunda, e não haver
necessidade de comprar terreno ao Sr. Flávio Sousa.
A Sra. Germana Carneiro também sugeriu alterações ao projeto, nomeadamente um
alargamento na Estrada Nacional 306, para melhorar a visibilidade no cruzamento.
O Sr. Ernesto Azevedo informou que as vedações provavelmente serão pagas pela
Autarquia, Cooperativa Agrícola e proprietário do terreno. Referiu, ainda, que as
propostas de alteração apresentadas serão registadas e avaliadas.
De seguida, a proposta foi posta à votação tendo sido aprovada com oito votos a favor
e uma abstenção.
Seguidamente procedeu-se à apreciação e votação da proposta para autorização de
intervenção na interceção das Ruas do Imigrante, Lucinda Campos e Vilar para
requalificação de espaço e reordenamento de trânsito, tendo sido aprovada com sete
votos a favor e duas abstenções.
De seguida, O Sr. Ernesto Azevedo informou a Assembleia da atividade da Junta de
Freguesia e sua situação financeira referindo o seguinte:
- o Executivo da Câmara Municipal de Vila do Conde esteve presente na União de
Freguesias e tomou conhecimento das necessidades mais prioritárias para as quais
foram solicitadas verbas, tendo o Executivo camarário prometido que os pedidos serão

estudados. Assim sendo, o Executivo da Junta de Freguesia aguarda uma decisão
favorável.
- Realizou-se a Feira Anual do Gado e correu muito bem.
- Em breve sairá o Boletim Informativo “Raízes”.
- No próximo dia quatro de julho será realizada uma conferência designada “Raízes: A
Nossa Cividade Ontem e Hoje”, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, em Bagunte,
pelas dezasseis horas. A conferência contará com as intervenções do Professor
Doutor Carlos Brochado de Almeida (Historiador), do Dr. Pedro Brochado (Gabinete de
Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde) e da Dra. Mónica Bessa Luís
Baldaque (Círculo Literário Agustina Bessa-Luís). O Sr. Carlos Ferreira esclareceu os
presentes da pertinência da intervenção destas personalidades e do interesse desta
conferência.
- A União de Freguesias irá participar nas festividades de S. João de Vila do Conde,
nomeadamente com as mordomas e um mastro.
No que respeita às informações da atividade da Junta de Freguesia, o Sr. Ernesto
Azevedo concluiu apresentando as obras em curso.
De seguida, o Sr. Lino Cruz perguntou quantas mordomas irão representar a
freguesia.
O Sr. Ernesto Azevedo informou que a União de Freguesias participará com duas
mordomas de Bagunte, duas de Ferreiró, duas de Outeiro Maior e duas de Parada.
Convidou, de seguida, o Rancho Folclórico a acompanhar as mordomas.
Seguidamente, o Sr. Lino Cruz perguntou quando serão entregues os subsídios às
associações, nomeadamente ao Rancho Folclórico.
O Sr. Ernesto Azevedo informou que o subsídio não foi entregue porque a Junta de
Freguesia não tem conhecimento de atividades desenvolvidas pela associação, nem
conhece sequer o seu plano de atividades.
O Sr. Lino Cruz referiu que o Plano de Atividades foi entregue na Câmara Municipal.
O Sr. Ernesto Azevedo referiu que, uma vez que é a Câmara Municipal que conhece o
plano de atividades da associação, então devem pedir o subsídio à Câmara. Se
pretendem subsídios da Junta de Freguesia têm de dar a conhecer o Plano de
Atividades.
A este propósito, o Sr. Lino Cruz lembrou que o Rancho Folclórico não faz mais
atividades e saídas porque a Junta de Freguesia vendeu o autocarro, tendo o Sr.
Ernesto Azevedo retorquido que se as contas fossem bem feitas, tal afirmação não
seria proferida.
A Sra. Luísa Leal alertou para a existência de um buraco que carece de urgente
intervenção, em Figueiró de Baixo, junto do regato.

O Sr. Ernesto Azevedo informou que esta intervenção já está a cargo da Câmara
Municipal.
De seguida, o Sr. Fernando Almeida pediu a palavra para mostrar o seu desagrado
face à falta de manutenção do Site da União de Freguesias, que se encontra
desatualizado há cerca de um ano, referindo que as atas estão em falta e os editais
não são publicitados. Disse, ainda, que no Site o Executivo é apresentado como sendo
constituído por quatro elementos em vez de três, concluindo que há uma utilização
abusiva do Site o que só por si reveste um cariz criminal.
O Sr. Ernesto Azevedo informou que os editais são afixados nos locais públicos,
conforme prevê o regimento da Assembleia de Freguesia e que o Executivo é
composto por três elementos, conforme prevê a lei, tendo a Sra. Goreti Martins
poderes de representação. Se existe alguma inconformidade, será resolvida.
A Sra. Daniela Faria lamentou o teor da intervenção do Sr. Fernando Almeida.
O Sra. Goreti Martins informou os presentes que todas as atas estão publicadas no
Site e lamentou que o Sr. Fernando Almeida não saiba consultar o referido Site.
Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

