
Ata Número Quinze 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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 14 - 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 do documento de prestação de contas do ano de 

2020; 

c) Apreciação e votação da proposta da 1ª alteração modificativa 

(revisão) às opções do plano e orçamento do ano de 2021; 

d) Apreciação e votação da proposta da 1ª alteração ao mapa de pessoal 

do ano de 2021. 

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. Francisco Jesus, foi chamado pelo 

Presidente da Assembleia a tomar lugar como membro da Assembleia. 

Foi registada a falta do Sr. Paulo Andrade. 



O Presidente da Assembleia lembrou que a ata teria de ser aprovada por 

minuta para maior celeridade. 

Da ordem de trabalhos constava no Período de Antes do Ordem do Dia, 

alínea a): Apreciação e votação da Ata n.º 14 - 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, alínea b) 

Outros assuntos.  

Não tendo havido intervenções 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. 

Em resposta a uma questão do Sr. António Ramalho, o Presidente da Junta 

esclareceu que a rede de fibra óptica está instalada praticamente a 100%, embora 

ainda não esteja a funcionar, e será disponibilizada pelas empresas NOS e 

Vodafone. A Altice não tem prevista instalação da rede de fibra na União de 

Freguesias. 

Sendo a presente uma das últimas assembleias do mandato em curso, o 

Presidente da Junta fez uma resenha da atividade do executivo desde o início do 

mandato. Começou por destacar que o objetivo do executivo foi sempre criar 

melhores condições de vida para a população.  

Elencou a execução de obras de alargamento e beneficiação em vários 

arruamentos, tais como Estivada, Fontelheiros e Souto II em Outeiro, Pedras e Luís 

de Camões em Bagunte, Coutada em Parada, etc.. Foram feitas variadas 

intervenções: conclusão do arranjo urbanístico do Largo de Santana, reparações de 

pavimentos e muros, reconstrução do parque infantil de Bagunte, reabilitação dos 

balneários do parque desportivo da Parada, entre outras. A curto prazo serão 

iniciadas novas obras, até porque algumas delas tiveram de ser adiadas por causa 

da implantação da rede de água e saneamento. Está em curso a substituição das 

placas de toponímia. 

Em colaboração com a Câmara Municipal de Vila do Conde foram e estão a 

ser executadas várias obras: requalificação da Urbanização 25 de Abril, arranjos e 



beneficiações nas ruas da Agulada, Picoto, Coutada, 5 de Outubro, passagem 

hidráulica na Rua de Santo António em Bagunte. Tem sido também preocupação 

do executivo a limpeza e preservação dos caminhos públicos.  

Está em execução a rede de água e saneamento na União de freguesias, um 

sonho de décadas, que finalmente foi concretizado, embora não seja para já a 

cobertura total da União de Freguesias.  

O executivo desenvolveu ou deu continuidade a várias projetos de índole 

social e cultural, como sejam, a Biblioteca, o Centro de Convívio Sénior, jantar e 

passeio sénior, colónia de férias e apoio às escolas. Alguns destes projetos foram 

temporariamente interrompidos devido à pandemia. Durante a pandemia foi 

reforçada a ação social da Junta.  

A Junta tem apoiado as associações e colaborado com todas as suas 

iniciativas.  

O Presidente da Junta terminou agradecendo ao Presidente e membros da 

Assembleia a forma correta como têm decorrido os trabalhos da Assembleia. 

O Presidente da Assembleia declarou que se reconhece trabalho, obra feita e 

vontade a este executivo. 

O Sr. António Ramalho deu os parabéns pelo esforço do executivo. Observou 

que as obras de saneamento têm causado dificuldades no trânsito.  

O Presidente da Assembleia perguntou se havia evolução na questão dos 

códigos postais. O Presidente da Junta informou que aguardava resposta dos CTT. 

Passou-se de seguida ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, alínea b) 

Apreciação e votação do documento de prestação de contas do ano de 2020. 

O Presidente da Junta fez uma análise geral das contas de 2020, destacando 

e explicando os valores mais significativos. As receitas correntes totalizaram 433 

203 €, sendo a principal rubrica de receitas as transferências correntes. As 

despesas totalizaram 391 204,00 €. As principais rubricas de despesas são as 

despesas com o pessoal, no montante de 180 182,50 € e as despesas com 

aquisição de bens de capital, ou investimentos, no valor de 126 141,41 €. Tendo 

sido as despesas inferiores às receitas existe um saldo de execução orçamental 



para a gerência seguinte de 80 454,50 €. Destacam-se na execução do plano de 

investimentos os seguintes valores executados em 2020: 

- Parque infantil em Santana – 26 683,41 €; 

- Intervenções pontuais em arruamentos – 24 164,58 €; 

- Caminhos florestais – 21 772,29 €. 

Não tendo havido questões, o documento de prestação de contas do ano de 

2020 foi posto à votação e 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 2021. 

O Presidente da Junta explicou que, devido às obras em curso na rede de 

água e saneamento, houve uma serie de obras que tiveram de ser adiadas, e 

transitaram para 2021, dai a necessidade de rever o plano e orçamento para 2021. 

Nesta proposta de alteração para 2021 o saldo da gerência anterior é de 80 454,50 

€ e o plano de investimentos também é reforçado no mesmo montante. 

O Sr. António Ramalho manifestou concordância com o adiamento das obras. 

A proposta da 1ª alteração modificativa (revisão) às opções do plano e 

orçamento do ano de 2021 foi posto à votação e aprovado por unanimidade, com 

oito votos a favor. 

Passou-se à alínea d) Apreciação e votação da proposta da 1ª alteração ao 

mapa de pessoal do ano de 2021. 

O Presidente da Junta explicou que esta proposta prende-se com a 

passagem para o quadro de trabalhadores precários, abrindo a Junta 4 vagas para 

assistente operacional, com vinculo à função pública. 

A proposta da 1ª alteração ao mapa de pessoal do ano de 2021 foi posta à 

votação e aprovada por unanimidade, com oito votos a favor. 

Passou-se de seguida ao período de Depois da Ordem do Dia.  

O Sr. António Ramalho assinalou que existia um candeeiro sem luz junto à 

Capela de São Miguel em Santagões. 

O Presidente da Junta informou que o site Eredes tem uma aplicação para 

comunicar anomalias na iluminação pública, que pode ser usada pela Junta e por 

qualquer pessoa.  



O Sr. José António Pereira agradeceu a resenha feita pelo executivo e 

manifestou satisfação pelo trabalho feito pela Junta e pela Assembleia. Há uma 

obra feita fruto da persistência da Junta e da Assembleia. Destacou a concretização 

da rede de agua e saneamento na União de Freguesias. Relativamente aos 

caminhos públicos sugeriu que fossem feitos levantamentos topográficos para 

ficarem devidamente registados para o futuro os respetivos limites. 

O Presidente da Junta agradeceu e acrescentou que existem levantamentos 

feitos para alguns caminhos, mas o trabalho de limpeza e estes levantamentos têm 

de ser feitos faseadamente; é intenção do executivo continuar este trabalho. 

O Sr. Marco Pereira reforçou a importância da delimitação dos caminhos para 

evitar usurpações indevidas. Afirmou ter gostado da estética das novas paragens 

para o transporte público e perguntou qual a situação da ETAR de Parada. 

O Presidente da Junta respondeu que o terreno onde está a ser construída é 

da Câmara Municipal e que a ETAR está a ser construída pela Câmara Municipal.  

O Sr. Fernando Almeida felicitou a Junta pela implantação da rede de água e 

saneamento e pelo bom trabalho executado. Agradeceu ainda os pedidos de 

orçamentos para as obras, que é o procedimento correto. 

A minuta da ata desta assembleia foi lida e posta à votação, tendo sido 

aprovada com oitos votos a favor.  

E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada e reunião, da qual se 

lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada. 

 

 


