ACTA N.º 3 DE 24 DE ABRIL DE 2010
---Ao vigésimo quarto dia do mês de Abril 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,
Armindo Gonçalves de Castro, Maria Adelina Azevedo Oliveira, o Sr. Carlos Manuel
Campos Teles dos Santos chegou no decorrer do período antes da ordem do dia, e pelo
Partido Socialista, Joaquim Américo Barbosa da Silva e Juliana Ribeiro de Sousa. ---------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. ----------------------------------------------------O Sr. Armindo Castro entregou à Assembleia um voto de Congratulação ao CRPD,
para ser aprovado pela Assembleia. -----------------------------------------------------------------Como ninguém se opôs, passou-se à sua leitura e votação sendo aprovado por
unanimidade, mais foi aprovado a sua votação em minuta de acta. -----------------------A Sra. Juliana Sousa questionou o Sr. Presidente da Junta relativamente à Acção
Social desenvolvida pela Junta, quais os objectivos. Questionou igualmente acerca da
Antigo Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente relativamente às questões efectuadas, clarificou que o grupo de
pessoas que está a trabalhar para a acção social ajuda os mais carenciados da Freguesia
dando-lhes apoio, como roupa, mobiliário, ou tratando-lhe de outros problemas que
entretanto surjam. Relativamente ao antigo centro de saúde, é um processo que está em
andamento e que está dependente de uma assinatura do Governo, e que depois de ser
transitado para a Junta, está planeado que a Sede da Junta passe para esse edifício, a
construção de um auditório, salas para apoio às associações, da Freguesia, e uma
biblioteca. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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---A Sra. Juliana Sousa questionou os critérios para a atribuição das salas às
associações. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta referiu que para já não existem critérios definidos mas que
será para as associações ou agrupamentos. ---------------------------------------------------------O Sr. Armindo Gonçalves clarificou que não serão atribuídas salas, mas sim que
haverá uma sala para as associações ou agrupamentos efectuarem as suas reuniões, para
que se necessário possam trabalhar. Haverá salas que serão usadas por todos. ---------------A Sra. Juliana Sousa questiona acerca da última acta da reunião na qual o Sr.
Secretario da Junta Abílio Dinis usou da palavra, mas que no entanto, o regulamento
não o permite. -------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia referiu que o Sr. Abílio Dinis falou enquanto
cidadão, e depois da ordem do dia na qual se escreveu atempadamente. ----------------------O Sr. Presidente da Assembleia colocou à discussão a acta da anterior reunião desta
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posta

à votação a acta n.º 2 da sessão anterior foi aprovada com seis votos a

favor e três abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. Joaquim Silva referiu que há um sinal de STOP no cruzamento da Estrada
Nacional que se encontra em mau estado, mais solicitou explicação acerca de um poste
que se encontra na rotunda na Avenida Albino Marques, e acerca do telhado da antiga
sede de Junta já que este se encontra a ruir. --------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta relembra que o que está em discussão é o documento mas
que vai responder às solicitações do Sr. Joaquim. Acerca do sinal informa que já está
encomendado outro para substituição, quanto ao poste na rotunda com certeza que como
as festas estão para acontecer o Sr. responsável pela da iluminação não o retirou para ser
utilizado na colocação do asseamento. Quanto à antiga sede de Junta já falou com um
empreiteiro sobre o assunto, para dar orçamento. ----------------------------------------------PONTO 2: INFORMAÇÃO E APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO. ---------------------O Sr. Presidente da Assembleia apresentou os documentos relativos ao Inventário. -----Ninguém quis usar da palavra. ------------------------------------------------------------------

Página: 2/4

---PONTO

3:

DISCUSSÃO

E

VOTAÇÃO

DOS

DOCUMENTOS

DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009. ---------------------------------------------------------------A Sra. Juliana Sousa solicitou esclarecimentos acerca de um valor de 4.161,00€
relativos ao Caminho Real, pois a estrada encontra-se bastante degradada. ------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que foram feitos alguns arranjos em toda a
extensão da Rua, relativamente a colocação de grelhas devido às águas pluviais. -----------Posta à votação os documentos de prestação de contas, foram aprovados com
sete votos a favor e duas abstenções. Mais foi aprovada por unanimidade a sua
aprovação em minuta de acta. ---------------------------------------------------------------------PONTO 4: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: REVISÃO AO
ORÇAMENTO N.º 1 ---------------------------------------------------------------------------------Nada havendo a discutir passou-se à votação da proposta tendo sido aprovada sete
votos a favor e duas abstenções. Mais foi aprovada por unanimidade a sua
aprovação em minuta de acta ----------------------------------------------------------------------PONTO 5: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA: ADITAMENTO Á
POSTURA DE TRÂNSITO. -----------------------------------------------------------------------Nada havendo a discutir passou-se à votação da proposta tendo sido aprovada sete
votos a favor e duas abstenções. Mais foi aprovada 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: A Sra. Susana Paiva, a Sra. Ana Júlia, o Sr. Abílio
Dinis e o Sr. Carlos Braga.----------------------------------------------------------------------------A Sra. Susana Paiva, questionou o Sr. Presidente da Junta, acerca dos buracos na
Avenida Albino Marques, que pelo que na sua opinião só foram agora reparados devido
à reunião da Assembleia; solicitou os documentos da Assembleia para que pudesse lêlos e saber dos assuntos a tratar nas reuniões; questionou acerca da atribuição dos
cabazes de Natal; ---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta respondeu que os buracos apenas foram tapados agora pois
foi quando as condições atmosféricas o permitiram, relativamente aos documentos estes
apenas podem ser consultados se assim o desejarem após as assembleias, não podem ser
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entregues a pessoas que não sejam os membros. Quanto aos cabazes de Natal, são as
instituições e pessoas necessitadas que o solicitam. ----------------------------------------------A Sra. Ana Júlia, solicitou esclarecimentos quanto à placa do nome de Rua do
Professor José Marques Pimenta, pois não concorda com a maneira de homenagem ao
referido senhor. -----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta informa que no anterior executivo foi aprovado que todas
as placas seriam feitas dessa maneira, e a que a esposa não autoriza a alterar, pois
concorda que assim está bem. ------------------------------------------------------------------------O Sr. Carlos Braga pede à Assembleia e ao público para que deixem estes problemas
menores, pois a placa está feita agrada a uns a outros não mas o que importa foi a
homenagem feita ao Sr. Pimenta. -------------------------------------------------------------------O Sr. Abílio Dinis refere que o Professor Pimenta foi um grande homem o qual fez
muito pela Freguesia e que não é uma simples placa que lhe vai dar e tirar o mérito, as
diferenças estão nos actos. Mais refere que é de louvar novas pessoas a participarem da
Assembleia, que a Junta está aberta a todos e apoia todos os que o solicitem, que a junta
não identifica forças partidárias nem instituições, e enquanto cidadão sente que a junta
está aberta a todos. -------------------------------------------------------------------------------------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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