ACTA N.º 2 DE 16 DE JANEIRO DE 2010
---Ao décimo sexto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, na Freguesia de
Delães, na Sede da Junta de Freguesia, de acordo com o determinado no n.º 1 e
seguintes do art. 9.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, reuniu em sessão ordinária a
Assembleia de Freguesia de Delães. ------------------------------------------------------------------------------- Aberta

a sessão, pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Hugo Ricardo

Araújo Mendes, pelas vinte e uma horas, verificou-se estarem presentes, pelo
Movimento Independente por Delães: Cláudia Daniela Monteiro da Costa e Silva,
Jacinta Lúcia da Silva Marques da Cunha, Bernardino Manuel Miranda Perliteiro,
Carlos Manuel Campos Teles dos Santos, Armindo Gonçalves de Castro, Francisco José
Nogueira Barbosa e pelo Partido Socialista, Maria José Fernandes Barbosa e Narciso
Cardoso Cunha Pereira. -------------------------------------------------------------------------------Verificado o quórum passou-se ao Período de. -------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------- O

Sr. Presidente da Assembleia questionou os restantes membros da Assembleia, se

tinham algo a proferir antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------A Sra. Maria José Barbosa, referiu que tinha três reparos a efectuar, sendo que o
primeiro, era de notar não existirem condições para falar para o público, com a
disposição da sala da Assembleia. A segunda prendia-se com o facto dos documentos
para a Assembleia terem sido entregues apenas com quarenta e oito horas de
antecedência, e sendo esta uma Assembleia tão importante, não estavam reunidas as
condições para analisar os documentos. A terceira e última estava relacionada com a
posição que o Sr. Presidente da Assembleia tomou em relação aos membros do Partido
Socialista, pois na sua opinião, não foi imparcial, elogiando apenas os membros do
Movimento Independente Por Delães. --------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia refere, acerca da Sessão Solene de tomada de posse,
que apenas pode elogiar o trabalho daquelas pessoas que trabalharam consigo, mas pede
desculpa aos demais, e aos membros do Partido Socialista pelo desconhecimento acerca
deste assunto. Relativamente à entrega dos documentos informa que consultou o
regulamento e que o prazo está lá estipulado, não cometendo nenhuma ilegalidade, mais
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informa que teriam sido entregues antes, mas devido a um problema de saúde do seu
pai, foi impraticável. -----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Narciso quis usar da palavra para questionar acerca dos avisos do corte de água,
pois não estavam colocados em todos os locais de estilo da Freguesia.------------------------A Sra. Maria José Barbosa quis saber se já tinham efectuado a compra do terreno ao
lado de cemitério; acerca das Obras no Cemitério pois estas encontravam-se paradas
acerca de dois meses, e agora retomaram os trabalhos. Questionou também o porquê das
Capelas a serem construídos no Cemitério não terem revestimento. ---------------------------O Sr. Presidente da Junta relativamente à compra do terreno, relembrou a Sra. Maria
José Barbosa que já estava aprovado em acta antes das últimas eleições a compra do
dito terreno, mas que tanto ela com o Sr. Narciso se recusaram a assinar, tendo sido
assinado após a tomada de posse do novo executivo. Em relação ao aviso, em primeiro
lugar relembra que o local de Estilo é apenas na Sede de Junta de Freguesia, mas mesmo
assim foram colocados avisos nos locais onde existiam mais aglomerados de pessoas
como entradas de apartamentos, cafés, infantários, escolas, visto a Junta só ter recebido
o aviso de corte horas antes. --------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta referiu ainda que no dia vinte e sete do mês de Outubro do
ano de dois mil e nove, foi enviada correspondência à Sra. Maria José Barbosa que foi
devolvida, no dia vinte e três de Novembro do mesmo ano foi novamente enviada
correspondência à Sra. Maria José Barbosa, que foi novamente devolvida, assim sendo o
Sr. Presidente questionou o motivo de não ter recebido a correspondência à Sra. Maria
José Barbosa, e solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia a leitura das referidas
correspondências. --------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Maria José respondeu não ter recebido porque não quis.-----------------------------Assim sendo o Sr. Presidente da Assembleia leu o teor das cartas que se anexam a
esta acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Maria José Barbosa justificou-se alegando que andou durante muito tempo a
usar o telemóvel pessoal ao serviço da Junta de Freguesia. Questionou o Sr. Presidente
da Junta sobre o que irá fazer aos telemóveis actuais, quando se renovar os contratos
com a Vodafone. Questionou ainda sobre o uso da máquina de fotográfica e o portátil da
Junta de Freguesia, dizendo que o Sr. Presidente andava sempre com estes
equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------
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---O Sr. Presidente da Junta respondeu que todos esses bens são propriedade da Junta
de Freguesia que continuam na Junta de Freguesia após as eleições de Outubro, nunca
saíram da Junta. O uso desses equipamentos são ferramentas de trabalho diário, referiu.
---O Sr. Narciso questionou o Sr. Presidente da Junta acerca do assalto ocorrido na
Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao assalto o Sr. Presidente da Junta, refere que infelizmente a Junta foi
assaltada, furtando-nos uma quantia em dinheiro no valor de trezentos e setenta e cinco
euros, o retroprojector, um telemóvel, o portátil, e danos vários. ----------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA--------------------------------------------------PONTO 1: INFORMAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A
ACTIVIADADE DA JUNTA E SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MESMA.------------- O Sr. Presidente da Junta disponibilizou-se para qualquer esclarecimento.---------------O Sr. Narciso Pereira solicitou informações acerca do tempo previsto para a
conclusão das obras na EB1 Loureiro. --------------------------------------------------------------A Sra. Maria José Barbosa solicitou informações acerca do terreno ao lado do
Cemitério. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta esclareceu que as obras na EB1 Loureiro deveram estar
terminadas em Abril. Quanto ao terreno ao lado do cemitério este será para a construção
do Parque da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------PONTO 2: INFORMAÇÃO DA REPOSIÇÃO DE FUNÇÕES/ABONO DE
PRESIDENTE DA JUNTA DE REGIME DE NÃO PERMANENCIA PARA
MEIO TEMPO. ---------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo a esclarecer passou-se ao ponto seguinte. -------------------------------------PONTO 3: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE PARA A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS COM A CÂMARA
MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------------------Nada a haver a discutir passou-se à votação da proposta tendo sido aprovada por
unanimidade. Mais foi aprovado por unanimidade a sua aprovação em minuta de
acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 4: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: PLANO DE
ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2010. -----------------------------
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---A Sra. Maria José Barbosa solicitou esclarecimentos relativos aos protocolos,
contratos de financiamento e dos dois mil e quinhentos euros do Polidesportivo das
Lameiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta referiu que são dois protocolos, um de vinte mil euros e
outro de trinta mil euros. Relativamente aos dois mil e quinhentos euros é o valor
restante a pagar pelo Polidesportivo das Lameiras. -----------------------------------------------Assim sendo o Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta referida,
tendo sido aprovada com sete votos a favor e duas abstenções. Mais foi aprovado
por unanimidade a sua aprovação em minuta de acta. --------------------------------------- A Sr. Maria José Barbosa refere que se absteve pois acha que o orçamento não
contempla obras urgentes para a Freguesia como a rua D’ Abade, Rua do Bom Fim, Rua
e Travessa 25 de Abril. Em relação aos passeios são obras a realizar pela Câmara não
deveriam ser contempladas no P.P.I. ----------------------------------------------------------------PONTO 5: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: MAPAS DE
PESSOAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Narciso questiona acerca da alteração do Mapa de pessoal. --------------------------O Sr. Presidente da Junta informou que devido à alteração da denominação das
categorias na Função Pública era necessário corrigi-las, bem como da aprovação, que
agora será anual como define a lei, dos mapas de pessoal.---------------------------------------Assim sendo foi colocada à votação a proposta tendo sido aprovada com sete votos
a favor e duas abstenções. Mais foi aprovado por unanimidade a sua aprovação em
minuta de acta. ----------------------------------------------------------------------------------------PONTO 6: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: ALTERAÇÃO DA
TOPONIMICA – ATRIBUIÇÃO DE NOME RUA PADRE CARNEIRO DE
ARAÚJO, (RUA QUE CONFRONTA A SUL COM A RUA DO POMBAL E A
NORTE

COM

A

RUA

DA

ESCOLA),

E

ANTÓNIO

JOSÉ

ALVES

(ALTERANDO A DENOMINAÇÃO DA RUA DA ESCOLA) E ANTÓNIO JOSÉ
ALVES (ALTERANDO A DENOMINAÇÃO DA RUA DE COVELOS) ---------------Não havendo nada a discutir foi posta à votação tendo sido aprovada por
unanimidade. Mais foi aprovado por unanimidade a sua aprovação em minuta de
acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --PONTO 7: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: ALTERAÇÃO DA
POSTURA DE TRÂNSITO. ---------------------------------------------------------------------
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---O Sr. Narciso Pereira questiona a mudança de sentido da Rua da Liberdade, Rua do
Boavista e Travessa da Liberdade. Chama a atenção para o sinal na Avenida da
Cerqueda, e na Rua do Progresso refere a localização do sinal. ---------------------------------A Sra. Maria José questiona acerca da Comissão de Acompanhamento para a
realização da toponímica. --------------------------------------------------------------------------- .
---O Sr. Presidente da Junta acerca do assunto da Rua do Progresso, já tinha sido
aprovada assim anteriormente e pensa que assim é que é o correcto. Na Rua da
Liberdade os moradores é que pediram para colocar lá o sinal. E quanto á comissão
agora não existe nenhuma, quem propôs foi o executivo. ----------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, colocou à votação a proposta tendo sido aprovada
com sete votos a favor e dois votos contra dos membros do Partido Socialista. Mais
foi aprovado por unanimidade a sua aprovação em minuta de acta. ----------------------Nada mais havendo a tratar passou-se para o período: ------------------------------------------------------------------DEPOIS DA ORDEM DO DIA----------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia perguntou ao público se alguém queria usar da
palavra, nos quais se inscreveram: o Sr. Joaquim Silva, a Sra. Maria José Silva, o Sr.
Luís Monteiro, o Sr. Manuel Ferreira, e o Sr. Abílio Dinis. -------------------------------------O Sr. Joaquim Silva questiona acerca da canalização das águas na Avenida do
Paraíso, e refere que a Rua da Igreja, encontra-se com bastantes buracos. --------------------O Sr. Presidente da Junta, refere que acerca da água ninguém se queixou e também
não vê qualquer problema. Relativamente à Rua da Igreja a obra encontra-se na garantia
portanto o empreiteiro irá reparar. -------------------------------------------------------------------A D. Maria José referiu o seu desagrado na homenagem ao Professor José Marques
Pimenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que relativamente a esse assunto estava escrito
em acta que todas as placas de Rua teriam esse formato. ----------------------------------------O Sr. Luís Monteiro, referiu que relativamente à Rua do Progresso concorda com
todos os lados referidos, mas como morador não acha bem que se retire o sinal, mas que
de facto não existem estacionamentos principalmente em dias de missa e funerais.
Refere ainda que os semáforos da Avenida Albino Marques não se encontram bem
programados, e ainda solicita informações acerca do antigo Centro de Saúde. ---------------O Sr. Presidente da Junta refere que em relação á falta de estacionamento, o ideal
seria fazer um no terreno pertencente à Comissão Fabriqueira, para ser aberto só nos

Página: 5/6

dias que fosse necessário, pois não existe mais nenhum local onde se possa fazer. Em
relação ao Centro de Saúde, apenas falta a legalização. Relativamente aos semáforos, já
lá estiveram Técnicos a programa-los e se fizerem atenção verão que funcionam e
conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Ferreira refere o seu descontentamento relativo ao último mandato
nomeadamente à anterior Assembleia, pois o anterior Presidente nunca soube dignar a
Assembleia, o que foi demonstrado na sua última acta, que mais uma vez não
demonstrou o que se passou fielmente na reunião. A última acta do anterior mandato foi
feita simplesmente pelo anterior Presidente da Assembleia.-------------------------------------O Sr. Dinis refere que a Sra. Maria José Barbosa apenas fez reparos, lamenta a sua
atitude relativamente ao telemóvel, pois por mais insignificantes que possam parecer os
bens são património da Freguesia. Relativamente ao orçamento lamenta que não tenham
feito nenhum elogio, e estranha o sentido de voto por parte do Partido Socialista. ----------E por nada mais haver a tratar nesta primeira sessão de Assembleia de Freguesia, o
Presidente da mesma deu-a por encerrada, eram vinte e duas horas, sendo lavrada esta
acta que vai ser assinada pelo Presidente, Primeira e Segunda Secretária. -----------------

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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