ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Ata da sessão ordinária de 27 de setembro de 2016

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, no edifício da sede da Junta
de Freguesia, na Rua Conde de Ferreira n.º 1, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia de setembro, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------1. Início dos trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------------------2. Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período de intervenção aberto ao público; -------------------------------------------------------------4. Período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------4.1. Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva administração. ---------5. Período da ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------------------5.1. Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. -------------------------------Os trabalhos foram presididos pela Presidente da Assembleia, Sandra Filipa de Oliveira Fontes,
tendo como Secretários José António Alves da Costa e David da Cunha Silva. -----------------------Ponto 1. Início dos trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------Eram vinte horas quando foi declarada aberta a sessão, tendo sido dada a palavra ao 1º
Secretário José António Alves da Costa para proceder à chamada dos Membros da Assembleia,
tendo-se verificado a ausência dos eleitos António Alberto Correia de Almeida e Carlos Alberto
de Oliveira Silva, encontrando-se em sua substituição o Sr. Fernando Manuel Ribeiro de Sousa
e o Sr. Fábio Miguel Neves Almeida, respetivamente. ------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Dirigiu respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Executivo da Junta
de Freguesia, Membros da Assembleia de Freguesia e público presente. Iniciou a sessão
informando que se encontra justificada a falta do eleito Tiago Miguel Dias Mota, verificada na
sessão ordinária de vinte e oito de junho. ---------------------------------------------------------------------Ainda relativamente à última sessão e no que respeita à ata e sua aprovação, colocou-a a
votação, tendo sido aprovada com onze votos a favor. ----------------------------------------------------Ponto 2. Expediente -------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Informou que recebeu a informação da impossibilidade dos eleitos António Alberto Correia de
Almeida e Carlos Alberto de Oliveira Silva, em estarem presentes nesta assembleia por motivos
pessoais e profissionais, respetivamente. Informou também, que recebeu, via correio
eletrónico, do vereador independente do município de Oliveira do Bairro, Paulo Caiado, uma
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comunicação, que solicitou fique transcrita em ata desta assembleia, com o seguinte teor:
“Venho por este meio dar-lhe conhecimento que pedi recentemente a demissão de militante do
Partido Político CDS-PP, pelo qual fui eleito vereador do executivo da Câmara Municipal de
Oliveira do Bairro. Por esse facto, o meu relacionamento institucional enquanto vereador na
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro com o órgão por Vossa Excelência presidido, passará a
ser na qualidade de não inscrito, logo com o estatuto de Independente. A minha demissão
surge em consequência de múltiplas e reiteradas traições e mentiras, para além de estratégias
paralelas para uma oposição construtiva - e por consequência alternativa para Oliveira do
Bairro – por parte dos vereadores Jorge Pato e Lília Ana Águas, que integraram o grupo do
CDS-PP por mim liderado no atual executivo. Solicito que a presente missiva seja lida, enviada
para todos os membros da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro e que conste na ata
da próxima reunião da Assembleia de Freguesia por Vossa Excelência presidida.” ------------------Ponto 3. Período de intervenção aberto ao público --------------------------------------------------------Não se registaram inscrições para intervir. --------------------------------------------------------------------Ponto 4. Período antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------4.1 Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva administração ------------Relembrou os Membros da Assembleia de Freguesia que poderiam interpelar a Junta de
Freguesia sobre todos os assuntos que entendessem, exceção feita aos que faziam parte da
ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificaram-se as inscrições para intervenção dos eleitos José Carlos Pereira de Almeida Soares
e Miguel Ângelo Santiago Tomás. --------------------------------------------------------------------------------Membro da Assembleia José Carlos Pereira de Almeida Soares ----------------------------------------Na sua intervenção referiu que a mesma foi efetuada no sentido de partilhar a sua frustração
por se sentir um inútil na construção de melhores condições para os fregueses de Oliveira do
Bairro, pois faz parte de uma Assembleia de Freguesia onde seria fácil e produtivo discutir
ideias e encontrar soluções para os problemas da freguesia, no entanto esse confronto de
ideias não é promovido. --------------------------------------------------------------------------------------------Questionou, ainda, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre a forma como estudou
para alcançar o seu grau de Mestre, “Foi, ou não, em período pós laboral?”, e sobre a sua
situação de acumulação de funções com uma segunda ocupação. --------------------------------------Membro da Assembleia Miguel Ângelo Santiago Tomás -------------------------------------------------Na sua intervenção referiu que o papel dos membros da Assembleia de Freguesia é muito
limitado, no entanto podemos sempre tentar fazer mais e melhor, devendo estar mais
sensíveis aos problemas diários dos fregueses. Salientou, ainda, a grande dependência que a
Junta de Freguesia tem em relação à Câmara Municipal e, desde há muitos anos, que não
temos sorte com os vários executivos que por lá têm passado. Manifestou a sua opinião acerca
do acumular de funções do Sr. Presidente, dizendo que, desde que legalmente enquadrado,
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não se opõe a que tal aconteça. Finalizou aludindo ao facto de estarmos a entrar no último ano
do mandato e podermos fazer algo de diferente do que, até aqui, foi executado. ------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Dirigiu respeitosos cumprimentos a todos os presentes e em resposta às questões levantadas,
referiu que iniciou, na semana anterior à realização da Assembleia de Freguesia, uma atividade
em “part-time” de docência no Instituto Politécnico de Leiria, atividade que está devidamente
enquadrada com a lei, conforme parecer emitido pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro, do qual leu alguns excertos. ------------------------------------Quanto à problemática apontada pelo membro da assembleia, José Carlos Pereira de Almeida
Soares, lamentou que lhe tenha criado demasiadas expetativas aquando do convite que lhe
endereçou, reconhecendo o papel muito limitado dos elementos da Assembleia de Freguesia
quando não se encontram no executivo. -----------------------------------------------------------------------Salientou, também, que no momento, se encontra a frequentar o doutoramento, tendo já
realizado a parte letiva, considerando, tal facto uma mais-valia para a freguesia. ------------------Ponto 5. Período da ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------5.1. Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma --------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Referiu que os trabalhos externos da Junta de freguesia no período que mediou a última
assembleia e a atual se centraram na limpeza dos vários lugares conforme foram decorrendo
as festas populares da freguesia; referiu a preparação do novo ano letivo na UNISOB; fez
referência ao orçamento participativo dizendo que está em execução a obra da proposta
vencedora (Volta Pedestre da Murta); aludiu, também, à assinatura do novo contrato para
receber mais dois POC’s. -------------------------------------------------------------------------------------------Membro da Assembleia Virgílio de Jesus Nunes Cardoso ------------------------------------------------Na sua intervenção referiu-se às seguintes situações: o buraco no Salgueiral sinalizado nas
assembleias anteriores continua exatamente igual; as placas de sinalização de algumas ruas
continuam em condições deficientes; existem lugares na freguesia em muito mau estado de
limpeza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membro da Assembleia Gracinda da Silva Ferreira --------------------------------------------------------Na sua intervenção solicitou esclarecimentos acerca de dois assuntos: o primeiro sobre a
forma como o valor atribuído à proposta vencedora do orçamento participativo chega aos
responsáveis pela mesma; e o segundo acerca da representação da Junta de Freguesia em
eventos, concretamente na Expo Bairrada, onde se notou a ausência do Sr. Presidente da Junta
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Membro da Assembleia José António Alves da Costa -----------------------------------------------------Na sua intervenção solicitou esclarecimentos acerca de vários assuntos, a saber: relativamente
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ao pessoal da UNISOB perguntou qual o motivo da substituição do professor, onde vive o novo
professor e quantos professores existem (remunerados ou não); indagou sobre quanto tempo
o arguido Sérgio Ferreira estará ligado à Junta de Freguesia; sobre o orçamento participativo
perguntou em que fase se encontra, qual o valor gasto até ao momento e como serão
resolvidos os problemas dos sistemas de rega que estão espalhados pelo percurso; questionou
qual o tipo e dimensão das intervenções da Junta de Freguesia na ajuda aos bombeiros para
destruição dos ninhos de vespas asiáticas; sugeriu a colocação das datas nos serviços de
limpeza, dos lugares da freguesia, que são referidos no documento correspondente; propôs,
também, que seja efetuada uma listagem das faturas pagas no período que medeia duas
assembleias, pois há um ano que não se sabe rigorosamente nada sobre os movimentos de
dinheiro efetuados pelo executivo da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------Membro da Assembleia João de Oliveira Simões -----------------------------------------------------------Na sua intervenção solicitou esclarecimentos acerca de vários assuntos, nomeadamente:
quando é colocada a calçada junto ao Henrique Neto, nas imediações da polo escolar de Vila
Verde; qual o ponto de situação do alargamento do cemitério, uma vez que faz parte do plano
de atividades deste mandato; na rua da Caneira, junto ao Sr. Vítor Rosa, pararam os trabalhos,
como vai ficar a situação; na rua da Pedrigueira é imperioso concluir os trabalhos; a valeta
junto ao Sr. Lino Santiago está extremamente perigosa há muitos meses; e por fim, qual o
destino de mais de vinte mil euros, correspondentes à venda de terrenos para a
implementação das Bombas de Gasolina de Vila Verde, que ficaram destinados a melhorias do
lugar (conforme descrito em ata) no tempo em que era Presidente da Junta de Freguesia o Sr.
Alberto Ferreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Em resposta a algumas questões relativas a trabalhos referiu que vai ser adjudicada uma
empreitada, pois a Junta de Freguesia não tem capacidade para tantos trabalhos, onde se
incluem a calçada junto ao Polo Escolar de Vila Verde e o buraco no Salgueiral; as placas
identificativas vão ser todas inspecionadas; as regas do jardim do Largo da Solcer e do Largo da
Murta vão ser feitas; a intervenção que a Junta de Freguesia fez na destruição dos ninhos de
vespas asiáticas foi no sentido de abrir acessos para que as entidades competentes fizessem o
seu trabalho; a intervenção urbanística na Caneira de Vila Verde depende da Câmara
Municipal e dos seus critérios de prioridade; os trabalhos na rua de Pedrigueira vão ser
executados pelo pessoal da Junta de Freguesia; o buraco junto ao Sr. Lino Santiago irá ser
analisado e reportado se for o caso; a ordem de limpeza das valetas da freguesia não obedece
a critérios estabelecidos pela Junta de Freguesia, mas à agenda estabelecida pela Câmara
Municipal, pois as verbas para estes serviços só são libertadas quando o relatório apresentado
pelos serviços fiscalizadores é positivo. --------------------------------------------------------------------------
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No que diz respeito ao orçamento participativo, e no caso da proposta que venceu, não há
entrega de dinheiro, mas sim a execução dos trabalhos que, neste momento, se cifram em mil
e setecentos euros com utilização da máquina retroescavadora. O projeto está sensivelmente
a meio do desbravar dos caminhos e os sistemas de rega irão ser colocados no subsolo. --------No que concerne à Expo Bairrada disse que visitou o evento quatro vezes, tendo estado
representado pelo número dois do executivo na cerimónia de abertura. -----------------------------Em relação à UNISOB salientou que a substituição do professor João Paulo Silva se fez a pedido
do mesmo, alegando razões pessoais; o local onde reside o novo professor não é do seu
conhecimento e o total de professores que lecionam na UNISOB é de onze. -------------------------O alargamento do cemitério é uma questão que depende da Câmara Municipal, pois a Junta de
Freguesia já fez todo o trabalho de aproximação dos intervenientes interessados (Engenheiro
Silvestre, família Tavares e Câmara Municipal) na venda e na aquisição dos terrenos,
aguardando que os mesmos se reúnam, no entanto irá continuar a insistir até ao fim do
mandato para que se possa cumprir o prometido no Projeto Político da Junta de Freguesia. ----Relativamente à questão do dinheiro que se apurou pela venda dos terrenos em Vila Verde, o
executivo apesar de tentar cumprir as promessas feitas às populações por executivos
anteriores, não se sente ligado a essas promessas. O dinheiro em causa, no valor de dez mil
euros, encontrava-se num depósito a prazo e foi levantado e gasto. Este executivo vai tentar
que até ao fim do seu mandato a população de Vila Verde se sinta satisfeita com as obras
efetuadas e, em princípio no início do mês de Novembro, irá ser iniciada a construção de um
equipamento junto às Bombas de Gasolina que em muito irá valorizar Vila Verde. ----------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos elementos que constituíram a
mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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