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ATA NUMERO SEIS
--------- Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, às
dezassete horas e dez minutos, no edifício da Sede de junta da Freguesia
reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia de Freguesia de Bertiandos.-------
--------- Esta sessão, convocada de acordo com os termos da alínea b) do
nº1 do artigo 14º, da lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, conforme
convocatória enviada a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:-----------
--------- Primeiro ponto e respeitante ao período antes da ordem do dia:------
--------- a) Apreciação e votação da ata da sessão anterior; ---------------------
--------- b) Outros assuntos de interesse para a freguesia;-----------------------
--------- Segundo ponto e respeitante ao período da ordem do dia:------------
--------- a) Apreciação da informação da atividade da Junta de Freguesia;---
-------- b) Apreciação e votação do documento “Prestação de contas
relativas ao ano de 2014”;-----------------------------------------------------------
-------- c) Discussão e aprovação do Regulamento de taxas e licenças a
aplicar na freguesia de Bertiandos;-------------------------------------------------
-------- d) Discussão e aprovação do Regulamento do Cemitério da
freguesia de Bertiandos;--------------------------------------------------------------
--------- e) Discussão e aprovação do o documento “Tabela geral de taxas de
freguesia de Bertiandos” ------------------------------------------------------------
--------- Terceiro ponto: Período de intervenção do público.--------------------
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues
Fernandes, Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira, Jorge
Caçador de Sá, sendo respetivamente Presidente, primeiro e segundo
Secretários da Assembleia, estando assim completa a mesa da Assembleia
de Freguesia. Como membros da Assembleia de Freguesia, estiveram ainda
presentes os membros Paulo Manuel Lopes Teixeira, Maria Mercedes
Fernandes de Sousa,  Alexandrina Fernandes Alves e José Carlos da Silva
Lima. Estiveram ainda presentes no ato os Senhores: Isabel Rodrigues
Vilaverde, Isaac José Vilas Boas Gonçalves e António Germano Rodrigues
Moure, respetivamente Presidente, Secretario e Tesoureiro da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------
--------- Aberta a sessão o Presidente da mesa de Assembleia começou por
agradecer a presença de Todos e dar as Boas vindas ao membro José Carlos
da Silva Lima como membro da Assembleia de Freguesia de Bertiandos.
Explicou que o cidadão José Carlos Lima foi empossado como membro da
Assembleia, na sequência das renuncias por escrito, dos membros Dália
Isabel Vilas Boas de Lima Alves e também do cidadão Elisabete Maria de
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Barros Gonçalves Rodrigues, tal como estabelece o nº1 do artigo 79º do
Regime Jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das
freguesias.------------------------------------------------------------------------------
--------- Em seguida e depois de revista a composição da Assembleia de
Freguesia, o Presidente solicitou aos presentes para que se passa-se para a
alínea a) do período antes da ordem do dia:  Apreciação e votação da ata da
sessão anterior.  Começou então por perguntar  aos membros, se existia
alguma objeção quanto ao conteúdo da ata da Assembleia de Freguesia
anterior, que tinha sido previamente enviada a todos os membros. Na
sequência desta questão, o membro Mercedes de Sousa salientou que a ata
não refletia o que se tinha passada na reunião, nomeadamente que não
vinha mencionado na ata que a Junta de Freguesia, aguardava pela
celebração do protocolo para o CCB. Da mesma forma o membro
Alexandrina Alves, manifestou que na sessão anterior quando se tinha
referido à necessidade da poda das árvores, referia-se às árvores dos
passeios da avenida da Igreja e não às árvores do centro cívico, tal como
constava na ata. Em seguida e na sequência de estas duas objeções, o
Presidente da Assembleia leu um excerto da ata, na qual estava mencionado
que a Junta aguardava pela celebração do protocolo para o CCB. Em
relação às árvores, salientou que a localização exata das árvores era uma
aspeto de menor importância, uma vez que ao referir-se ao centro cívico,
também estavam a ser incluídas as árvores da avenida da Igreja, sendo que
a principal mensagem transmitida pelo membro, estava mencionada na ata.
Depois desses dois esclarecimentos e não existindo mais questões em
relação ao conteúdo da ata, o Presidente da mesa de Assembleia sujeitou-a
votação, sendo a mesma aprovada com quatro votos a favor, por parte dos
membros eleitos pela lista independente “Juntos por Bertiandos” e dois
votos contra dos membros Mercedes de Sousa e Alexandrina Alves. Em
seguida a ata foi assinada pelos membros da Assembleia de Freguesia e
conclui-se desta forma o assunto da alínea a) do período antes da ordem do
dia.--------------------------------------------------------------------------------------
--------- Continuando a usar da palavra o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Este solicitou aos presentes para que se passasse para o ponto
constante da alínea b) do período antes da ordem do dia: Outros assuntos de
interesse para a freguesia, tendo manifestado interesse em intervir neste
ponto da ordem de trabalhos, os membros Jorge Sá, Alexandrina Alves,
Mercedes de Sousa, José Carlos Lima e o próprio Presidente da Assembleia
de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------



49

_____________________________________________________________________
Assembleia de Freguesia de Bertiandos – Rua do Olival, nº1 - Bertiandos 4990 550 Ponte de Lima

--------- Concedida a palavra ao membro Jorge Sá, Este começou por
questionar a Junta de Freguesia se a mesma já tinha desenvolvido esforços,
para o melhoramento do pavimento no arruamento do Pombal. Apelou
também para a necessidade de remoção de um monte de terra, proveniente
do cemitério da freguesia que se encontrava no arruamento junto ao
mesmo. Terminou a sua intervenção perguntando se tinha existido alguma
evolução, em relação à colocação dos espelhos nos arruamentos da
freguesia e em relação ao alargamento do caminho das Ágras. Em seguida
concedida a palavra ao membro Alexandrina Alves, Este apelou para a
definição de um dia certo, para a realização das Assembleias de Freguesia e
que as mesmas fossem convocadas com mais antecedência.  Seguidamente
foi concedida a palavra ao membro Mercedes de Sousa, que também
começou por solicitar o envio da documentação para as Assembleias de
Freguesia com mais antecedência, alegando que não teve tempo para
analisar todo o seu conteúdo. Referiu que as oliveiras junto ao campo das
Lagoas, ainda não tinham sido podadas e apelou à regularização do
pavimento no arruamento da Cárcua, junto à residência da Cecília Lima
uma vez que existia no local um buraco no pavimento. Terminou a sua
intervenção perguntando se já estava definida a data para a inauguração do
CCB e se o protocolo de utilização, já tinha sido revisto pelo Município de
Ponte de Lima. Em seguida foi concedida a palavra ao membro José Carlos
Lima, que começou por solicitar ao Presidente da Assembleia o envio da
documentação para as Assembleias de Freguesia em papel. Seguidamente
referiu que como cidadão e membro ativo da freguesia, lamentava a
ausência de representantes da Junta de Freguesia, no evento promovido
pela Comissão de fábrica da igreja. Alertou a Junta de Freguesia para a
existência de uma fuga de agua, numa boca de incêndio do arruamento do
Pinheiral e manifestou interesse em saber qual o ponto da situação, em
relação à construção do abrigo para o autocarro da freguesia. Em seguida
também manifestou interesse em saber, qual era o motivo da Presidente da
Junta de Freguesia ter votado contra na Assembleia Municipal, em relação
ao alargamento do horário da iluminação publica nas freguesias.  Em
relação à Rua do Passal, começou por felicitar a Junta de Freguesia pela a
sua limpeza e corta das ervas, assim como pela regularização do
pavimento, eliminando os buracos aí existentes e perguntou acerca de para
quando uma repavimentação definitiva do referido arruamento. Finalizou a
sua intervenção, apresentando uma proposta de recomendação à Junta de
Freguesia, para a instalação de uma rede wi-fi para acesso gratuito à
internet em toda a freguesia. Em seguida e usando já da palavra o
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Presidente da Assembleia de freguesia, Este começou por apelar à Junta de
Freguesia para interceder junto da Área protegida das Lagoas, para a
limpeza e corte de ervas das margens do rio Lima e ao longo da ecóvia. Em
relação à Rua de Crasto, constatou que já tinha sido feito o alargamento da
sua entrada e que tinha conhecimento da existência de um poste da luz, na
frente da entrada de um dos residentes no local e perguntou quais eram os
planos da Junta de Freguesia, para o referido arruamento. Finalizou a sua
intervenção apelando à Junta de Freguesia, para a colocação de mais
suportes metálicos no poste existente na entrada da Área protegida, de
forma a que mais cegonhas aí possam nidificar. Em seguida e depois dos
membros da Assembleia ter intervido, o Presidente da Assembleia de
Freguesia concedeu a palavra à Junta de freguesia, para responder a todas
as questões e apelos apresentados. Usando então da palavra a Presidente da
Junta, Esta respondendo ao membro Jorge Sá salientou que em relação ao
arruamento do Pombal, a repavimentação do mesmo já se encontrava em
estudo por parte do executivo da Junta de freguesia. Em relação ao monte
de terra existente ao lado do cemitério, a Presidente da Junta informou que
a Junta de Freguesia iria procurar remover o mesmo, o mais brevemente
possível.  No que toca à colocação dos espelhos nos arruamentos da
freguesia, a Presidente da Junta alertou os presentes quanto às
responsabilidades da Junta de freguesia, no caso de ser a própria Junta de
Freguesia a colocar-los e informou que o executivo da Junta de Freguesia,
iria enviar um oficio para o Município de Ponte de Lima, solicitando a sua
colocação. Referindo-se  ao  arruamento  das  Ágras,  que  de  acordo  com  a
toponímia da freguesia se chama agora Rua de Crasto, a Presidente da
Junta informou que já tinha sido solicitado por varias vezes à EDP, a
recolocação do poste que se encontrava na frente da entrada do residente e
que era intenção do executivo da Junta de Freguesia, falar com os restantes
proprietários, para tentar viabilizar um possível alargamento da via. Em
seguida e para responder em relação às datas das Assembleias de Freguesia
e do envio da respetiva documentação, o Presidente da Assembleia de
Freguesia tomou da palavra e salientou que era muito difícil agendar as
reuniões da Assembleia de Freguesia ao agrado de Todos, uma vez que são
muitas pessoas e Todos tem a sua agenda particular. Informou também, que
iria procurar que as mesmas se realizem ao fim de semana, uma vez que é
quando teoricamente os membros da Assembleia e da Junta de Freguesia
tem mais disponibilidade. Em relação ao envio da convocatória com mais
antecedência, o Presidente da Assembleia informou que isso nem sempre
era possível, uma vez que a Junta de Freguesia, por vezes tinha necessidade



51

_____________________________________________________________________
Assembleia de Freguesia de Bertiandos – Rua do Olival, nº1 - Bertiandos 4990 550 Ponte de Lima

de incluir outros pontos na ordem de trabalhos e tinha que elaborar a
respetiva documentação, no entanto salientou que iria procurar que a
convocatória fosse enviada no mínimo com 10 dias de antecedência, que
era o que estabelecia a legislação. Em seguida foi concedida a palavra
novamente à Presidente da Junta de Freguesia, para responder aos assuntos
que ainda estavam pendentes de resposta. Respondendo então ao membro
Mercedes de Sousa e referindo-se ao buraco existente no pavimento da
Rua da Cárcua, em frente da casa de Cecília Lima, informou que a Junta de
Freguesia iria ter isso em atenção. Em relação à poda das oliveiras junto ao
campo das Lagoas, informou que a pessoa responsável pela poda das
oliveiras, já tinha iniciado o trabalho, no entanto tinha sido forçado a
interromper o trabalho por ter encontrado um ninho de vespas velutinas. No
que respeita ao protocolo do CCB, informou que o mesmo já se encontrava
disponível no GAB - Gabinete de atendimento ao Bertiandense, para
consulta.  Em seguida e respondendo já ao membro José Carlos Lima, em
relação à ausência de representantes da Junta de Freguesia no evento
promovido pela Comissão de fábrica da Igreja, a Presidente da Junta frisou
que tinha informado da disponibilidade do salão nobre da Junta de
Freguesia ao Pároco da freguesia, bem como a justificação da ausência no
referido evento. Em relação à fuga de agua, na boca de incêndio do
arruamento do Pinheiral, a Presidente da Junta salientou que o executivo da
Junta de Freguesia, já tinha informado os serviços municipais dessa fuga.
Referiu no entanto, que a fuga não era constante e que possivelmente
dependia da pressão da rede, uma vez que no momento da visita dos
serviços, a fuga não se verificava e concluiu o assunto, informando que a
Junta de Freguesia voltaria a notificar os serviços, para a necessidade em
eliminar definitivamente a fuga. Referindo-se à construção do abrigo para o
autocarro da freguesia, salientou que a Junta de Freguesia tinha pensado em
construir um abrigo no recinto do CCB, no entanto alertou que
possivelmente o IPPAR não autorizava a referida construção, uma vez que
se encontra dentro da área de proteção arquitetónica. Em seguida e no que
respeita ao sentido de voto da Presidente da Junta de freguesia na
Assembleia Municipal, em relação ao alargamento do horário da
iluminação publica nas freguesias, a Presidente da Junta salientou que a
justificação foi dada pelo representante dos Presidentes da Junta, na
referida Assembleia Municipal. Em relação à repavimentação definitiva do
arruamento do Passal, a Presidente da Junta referiu que a obra estava nos
planos do executivo, no entanto referiu que antes da repavimentação,
tinham que ser substituídas as condutas de aguas aí existentes. Finalizou a
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sua intervenção, alertando para os custos inerentes a uma possível
instalação de rede wi-fi na freguesia, tal como sucedia em outras freguesias
do concelho, salientando que a Junta de Freguesia não disponibilizaria
cerca de 10% do seu orçamento para o efeito. Em seguida e usando
novamente da palavra o Presidente da Assembleia e atendendo a que se
tratava de uma proposta de recomendação à  Junta de Freguesia, consultou
os membros da Assembleia a respeito da sua votação, sendo que a maioria
decidiu que a mesma não deveria ser sujeita a votação, por considerarem
que isso deve ser da estrita competência do executivo da Junta de Freguesia
e que ainda subsistiam muitas duvidas, quanto ao custo da sua manutenção
e relativamente aos efeitos nocivos de uma rede dessa natureza para a
População.-----------------------------------------------------------------------------
--------- Seguidamente e depois de respondidas todas as perguntas por parte
da Junta de Freguesia, o Presidente de Assembleia de Freguesia solicitou
aos presentes, para que se passasse para o assunto da alínea a) do período
da ordem do dia: Apreciação da informação da atividade da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------
--------- Inscreveram-se neste ponto de ordem os membros Mercedes de
Sousa, Jorge Sá e o próprio Presidente da Assembleia de freguesia.
Concedida a palavra ao membro Mercedes de Sousa, Este questionou a
Junta de Freguesia a respeito do âmbito das reuniões de trabalho com a
Câmara Municipal de Ponte de Lima, mencionadas na informação escrita.
Em seguida e usando já da palavra o membro Jorge Sá, Este começou por
manifestar a sua congratulação, pela organização do rastreio no âmbito da
saúde, promovido pela Junta de Freguesia e perguntou qual o âmbito da
reunião tida com Carlos Martins relacionada com a toponímia. .Por  fim  e
antes de conceder a palavra à Junta de Freguesia, o Presidente da
Assembleia apenas manifestou interesse em saber, qual era o âmbito da
reunião tida com o delegado regional da Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte. Em seguida e concedida a palavra à Junta de Freguesia
para responder às questões, a Presidente da Junta explicou ao membro
Mercedes Sousa qual o motivo das reuniões tidas com a Câmara Municipal
de Ponte de Lima, nomeadamente para investimentos a efetuar na
freguesia, e outros assuntos relacionados com a educação. Referindo-se ao
rastreio de saúde mencionado pelo membro Jorge Sá, a Presidente da Junta
considerou que o mesmo foi um êxito, uma vez que ultrapassou todas as
expectativas quanto à participação da População da Freguesia. Em relação
à toponímia, a Presidente da Junta informou que tem existido reclamações,
mas as mesmas não se deviam ao facto de faltarem placas de identificação



53

_____________________________________________________________________
Assembleia de Freguesia de Bertiandos – Rua do Olival, nº1 - Bertiandos 4990 550 Ponte de Lima

das ruas, mas sim aos registos existentes, nomeadamente no registo civil e
predial que ainda não foram atualizados, de acordo com a nova toponímia
da freguesia. Informou ainda que para solucionar esse assunto, a Junta de
Freguesia já tinha comunicado as alterações para o Municipio e a Este
cabe-lhe dar seguimento ao assunto. Em seguida e respondendo ao
Presidente da Assembleia, a Presidente da Junta informou que a reunião
tida com o delegado regional da DRAPN, foi para conseguir autorização
para limpeza e corte de árvores nas propriedades que são do
emparcelamento, uma vez existiam pessoas interessadas. Na sequência
dessa intervenção o Presidente da Assembleia, perguntou se essa solicitação
de limpeza, era iniciativa da Junta de Freguesia ou por parte de
particulares, uma vez que isso na sua opinião, poderia provocar na
freguesia algum mal entendido.  A Presidente da Junta respondeu que a
Junta de Freguesia, apenas servia de interlocutor no processo, não tendo
qualquer poder de decisão nas ditas autorizações. Em seguida a Presidente
da Junta, aproveitou o momento para explicar o motivo da reunião de
funcionamento da ZIF de Lima e Vez.---------------------------------------------
--------- Depois de respondidas a todas as questões por parte da Junta de
Freguesia e usando novamente da palavra o Presidente da Assembleia de
freguesia, Este solicitou aos presentes para que se passa-se para o ponto
constante da alínea b) do período da ordem do dia: Apreciação e votação do
documento “Prestação de contas relativas ao ano de 2014”, inscrevendo-se
neste ponto os membros José Carlos Lima, Mercedes de Sousa e o próprio
Presidente da Assembleia de freguesia.--------------------------------------------
--------- Antes de conceder a palavra aos membros, o Presidente da
Assembleia de Freguesia, perguntou à Junta de Freguesia se pretendia
efetuar uma breve apresentação do documento em análise. Usando então da
palavra a Presidente da Junta, Esta aproveitou a ocasião para corrigir o
documento, na parte onde vinha mencionado a constituição da Assembleia
de Freguesia, referindo que por lapso se tinham esquecido de incluir o
membro Mercedes de Sousa, pedindo desculpas pelo sucedido. Em relação
à apresentação do documento, salientou que na sua opinião o mesmo estava
claro e de fácil interpretação, sendo que a Junta de Freguesia estava
disponível para esclarecer eventuais dúvidas por parte dos membros da
Assembleia de Freguesia.  Seguidamente foi concedida a palavra ao
membro José Carlos Lima, que apenas manifestou interesse em saber quais
as despesas e encargos com o pessoal ao serviço da Junta de Freguesia, que
estavam pendentes de liquidar. Em seguida e concedida a palavra ao
Membro Mercedes de Sousa, Este frisou que também tinha verificado a
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ausência do seu nome, como membro da Assembleia e que não tinha tido
muito tempo para analisar o referido documento, salientando no entanto
que a informação do documento deveria ser mais aprofundada e as contas
mais detalhadas. Seguidamente e usando já da palavra o Presidente da
Assembleia de freguesia, Este também fez menção ao erro da falta de um
dos membros da Assembleia, referindo que o mesmo não deveria ter
sucedido e também solicitou a correção de uma das tabelas com a taxa de
execução que estava errada, parecendo-lhe  no  entanto,  que  nesse  caso  se
tratava de um erro de menor importância ao digitar o referido valor.
Considerou que apesar de ser um ano difícil, ainda se tinham investido na
freguesia 81.000,0€ que correspondia a uma taxa de execução ao redor de
80% e que esperava que nos próximos anos o peso das receitas de capital
seja maior que as receitas correntes, porque isso significaria investimentos
e obras para a freguesia. Concluiu a sua intervenção salientando que o
documento deveria merecer a aprovação, porque na sua opinião as contas
apresentadas eram o retrato fiel do que realmente se tinha passado e que
refletiam a realidade económica do País nos últimos anos.  Em seguida e
antes de sujeitar o documento a votação, concedeu a palavra à Junta de
Freguesia para responder às questões que lhe tinham sido colocadas.
Usando então da palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Esta
respondendo ao membro José Carlos Lima, informou que no momento do
fecho das contas, faltava liquidar o vencimento e o subsidio de natal da
funcionária da Junta de Freguesia. Em seguida e usando da palavra o
secretário da Junta de Freguesia, Este salientou que só não tinha sido
alcançada uma taxa de execução de 100%, simplesmente pelo facto de o
Município ter realizado as obras do CCB por administração direta. Em
seguida e depois de respondidas todas as questões relacionadas com o
documento por parte da Junta de Freguesia, o Presidente da Assembleia de
Freguesia sujeitou o documento de “Prestação de contas relativas ao ano de
2014” a votação, sendo o mesmo aprovado com  4  votos  a  favor  e  3
abstenções, estando assim concluído este ponto da ordem de trabalhos.------
--------- Continuando a usar da palavra o Presidente da Assembleia de
Freguesia, solicitou aos presentes para que se passa-se para o ponto
constante da alínea c) do período da ordem do dia: Discussão e aprovação
do Regulamento de  taxas e licenças a aplicar na freguesia de Bertiandos,
inscrevendo-se neste ponto de ordem para intervir, os membros
Alexandrina Alves, Mercedes de Sousa, e o próprio Presidente da
Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------
--------- Concedida a palavra ao membro Alexandrina Alves, Este
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questionou se a Junta de Freguesia iria levar a cabo a alínea 2 do artigo 5º
do Regulamento de taxas e licenças, que se referia à isenção de pagamento
de taxas, por parte das entidades coletivas de direito público e associações
de vários âmbitos. Em seguida e usando novamente da palavra o Presidente
da Assembleia, considerou salutar a elaboração do documento uma vez que
já há muitos anos que o mesmo não era revisto assim como as respetivas
taxas. Salientou também que a existência de um regulamento trata-se de
uma apelo à população para a legalização de por exemplo dos canídeos e
gatídeos e etc. Concluiu a sua intervenção, referindo que tal como vinha
mencionado no documento, ao mesmo deveria ser dada a devida
publicidade por edital, de forma a que a população seja conhecedora do
referido regulamento. Em seguida e antes de dar a palavra à Junta de
Freguesia, o membro Mercedes de Sousa também manifestou interesse em
saber, se a Junta de Freguesia iria colocar em pratica, o que referia na
alínea 2 do artigo 5º do regulamento. Seguidamente e depois de concedida
a palavra à Junta de Freguesia,  apenas o Tesoureiro da Junta de Freguesia
informou  que se no regulamento estava previsto uma isenção de taxas para
as Associações, as mesmas seriam aplicadas, tal como menciona no
referido regulamento. Em seguida e depois de esclarecidas todas as duvidas
em relação ao documento, o Presidente da Assembleia de Freguesia
sujeitou o Regulamento de taxas e licenças a aplicar na freguesia de
Bertiandos a votação, sendo o mesmo aprovado com 4 votos a favor, por
parte dos membros eleitos pela lista independente “Juntos por Bertiandos”
e 3 votos contra por parte dos membros eleitos pelo PSD, com declaração
de voto que se anexa a esta ata, como anexo numero um.-----------------------
--------- Continuando a usar da palavra o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Este solicitou aos presentes, para que se passa-se para o ponto
constante da alínea d) do periodo da ordem do dia: Discussão e aprovação
do Regulamento do Cemitério da freguesia de Bertiandos, inscrevendo-se
neste ponto de ordem para intervir os membros Mercedes de Sousa e o
próprio Presidente da Assembleia de Freguesia.----------------------------------
--------- Em seguida e concedida a palavra ao membro Mercedes de Sousa,
Este referiu que no Regulamento do cemitério apresentado, não estava
contemplado a existência de dois horários de abertura e fecho do cemitério,
um  para  o  inverno  e  outro  o  verão.  Salientou  também  que  ao  estar
contemplado no regulamento a abertura e fecho do cemitério, o mesmo
teria que ser feito por alguém e manifestou interesse em saber quais os
procedimentos que iriam ser adotados para o efeito. Em seguida e usando já
novamente da palavra o Presidente da Assembleia, Este começou por
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perguntar à Junta de Freguesia, se disponha de algum regulamento vigente
antes da elaboração do que estavam a apresentar. Em seguida e na posse do
documento, o Presidente da Assembleia procurou que lhe fossem retiradas
algumas duvidas, a respeito de alguns dos artigos do documento e salientou
que relativamente ao artigo 32 que dizia respeito aos alvarás, a Junta de
Freguesia deveria fazer um apelo aos atuais proprietários de terreno, para
que junto da secretaria da Junta de Freguesia, conferissem o talhão que lhes
correspondia e para que a Junta de Freguesia lhes passasse uma 2ª via do
documento, caso não disponham do mesmo. Salientou que desta forma e
com a existência de um regulamento, a Junta de Freguesia dava um
contributo muito importante para que tudo ficasse registado no futuro.
Finalizou a sua intervenção, elogiando o documento, referindo que o
mesmo estava muito bem estruturado, com as respetivas definições de cada
um dos termos utilizados, sendo muito fácil a sua compreensão. Em
seguida e concedida a palavra à Presidente da Junta, Esta começou por
responder ao membro Mercedes de Sousa, salientando que estava disposta
a disponibilizar dois horários de abertura e fecho do cemitério, uma para a
hora de verão e outro para a hora de inverno.   Após uma breve análise dos
horários mais adequados, para cada uma das estações, todos manifestaram
concordar com a abertura às 8 horas e fecho às 20 horas no horário de
verão e abertura às 8 horas e fecho às 18 horas no horário de inverno,
ficando a Junta de Freguesia de efetuar a alteração deste ponto no
regulamento antes da sua publicação. Antes de finalizar a sua intervenção a
Presidente da Junta, ainda respondeu ao Presidente da Assembleia,
referindo que não tinha conhecimento de qualquer regulamento anterior a
este, existindo apenas um livro de assento onde as Juntas de Freguesia ao
longo dos anos registavam os alvarás concedidos. Em seguida e depois de
esclarecidas todas as duvidas dos membros em relação ao documento, o
Presidente da Assembleia de freguesia sujeitou o documento “Regulamento
do cemitério da freguesia de Bertiandos” a votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade dos membros da Assembleia.----------------------
--------- Ainda usando da palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia,
Este solicitou aos presentes, para que se passa-se para o ponto constante da
alínea e) do período da ordem do dia: Discussão e aprovação do documento
“Tabela geral de taxas da freguesia de Bertiandos, inscrevendo-se neste
ponto de ordem para intervir, os membros José Carlos Lima, Mercedes de
Sousa e o próprio Presidente da Assembleia de Freguesia.---------------------
--------- Em seguida e concedida a palavra ao membro José Carlos Lima,
Este manifestou que as taxas que a Junta de freguesia pretendia aplicar
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eram exageradas e que se devia ter em conta, a situação económica em que
as pessoas viviam. Em seguida e usando da palavra o membro Mercedes de
Sousa,  este  procurou saber também se o pagamento das taxas era anual e
qual era o terreno disponível para aluguer mencionado na referida tabela de
taxas. Em seguida e usando novamente o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Este apenas solicitou uma pequena correção na designação de
uma das taxas inscritas no documento e frisou que as taxas a praticar
estavam de acordo com o que devem ser as obrigações dos residentes e as
responsabilidades do executivo no que respeita a uma gestão equilibrada.
Em seguida e concedida a palavra à Junta de Freguesia, a Presidente da
Junta respondendo ao membro Mercedes de Sousa, informou que o terreno
disponível para aluguer, se tratava do terreno junto ao Campo das Lagoas e
que o pagamento das taxas era anual e eram para manutenção do cemitério.
Respondendo ao membro José Carlos Lima, referiu que as taxas do
cemitério a aplicar foram ajustadas para cima, porque a Junta de Freguesia
pretendia efetuar uma serie de melhoramentos no cemitério, de forma a que
os novos proprietários possam usufruir delas, nomeadamente com a
construção de aros em cimento para a instalação das sepulturas. Referiu
também que os preços a praticar, ainda assim, estavam muito abaixo do
praticado nas freguesias vizinhas e que existia o risco de pessoas de outras
freguesias, querer sepultar os seus familiares no cemitério da freguesia de
Bertiandos, por ser um preço muito baixo. Informou também que antes da
Junta de Freguesia definir os preços que pretendia aplicar, a Junta de
Freguesia teve uma reunião com o Pároco da Freguesia e que Este, também
estava e acordo com a atualização uma vez que os preços praticados eram
muito baixos. Na sequência desta intervenção, o membro José Carlos Lima,
pediu novamente a palavra para reforçar o que já tinha dito anteriormente,
manifestou que as taxas inscritas no documento eram exageradas e não
estavam de acordo com as possibilidades da população nos tempos que
corriam. Finalizou a sua intervenção com a leitura de uma declaração de
voto, que se adjunta a esta ata como anexo numero dois e onde os membros
eleitos pelo PSD manifestam o seu voto contra o documento “Tabela Geral
de taxas da freguesia de Bertiandos”. Em seguida e ao não existirem mais
membros a querer intervir neste ponto de ordem, o Presidente da
Assembleia de freguesia sujeitou o documento “Tabela geral de taxas da
freguesia de Bertiandos” a votação, sendo o mesmo aprovado com 4 votos
a favor, por parte dos membros eleitos pela lista independente “Juntos por
Bertiandos” e 3 votos contra, por parte dos membros eleitos pelo PSD, com
declaração de voto.-------------------------------------------------------------------
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--------- Usando ainda da palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia,
Este solicitou aos presentes, para que se passa-se para o período da
intervenção do público, inscrevendo-se  neste  ponto  para  intervir  os  Srs.
Manuel Barros, Adília  Abreu e Ilídio Ferreira, que estavam assistir. ---------
--------- Concedida a palavra ao Sr. Manuel Barros, Este sugeriu à
Presidente da Junta que fizesse uma breve apresentação dos documentos
antes da sua discussão. Lamentou também que o Presidente da Assembleia,
tenha impedido que a proposta de recomendação dos membros eleitos do
PSD sobre a instalação da rede wi-fi não tenha sido sujeita a votação. Em
seguida e depois de concedida a palavra à Sra Adilia Abreu, Esta
manifestou interesse participar nas discussões juntos com os membros da
Assembleia, apelou à manutenção dos espaços verdes no recinto CCB e
referiu que antes de serem definidos os horários do cemitério, deveria ser
feita uma consulta publica para o efeito. Em seguida e concedida a  palavra
ao Sr. Ilídio Ferreira, Este demonstrou a sua indignação pelo facto de não
ter sido sujeita a votação a proposta de recomendação a respeito da
instalação de rede wi-fi na freguesia, dando a entender que o Presidente da
Assembleia impediu que a mesma fosse votada e que condicionou os
demais elementos da Assembleia de Freguesia. Referiu também que pelas
anotações da Presidente da Junta, pareceu-lhe que o Regulamento do
Cemitério tinha muitas gralhas e teceu alguns comentários com sentido
depreciativo a respeito da Junta de Freguesia. Antes de conceder a palavra à
Junta de Freguesia, o Sr. Rogerio Queiroz que também se encontrava no
público, pediu se podia intervir apesar de não se ter inscrito. Em seguida e
depois de lhe concedida a palavra, Este manifestou uma serie de
considerações, nomeadamente no que respeitava ao teor da ata da
Assembleia, a responsabilidade da fuga de agua na boca de incêndio, a
inadequada poda das árvores, o licenciamento dos gatídeos, o
estacionamento junto à Sede da Junta de Freguesia, a presença de cegonhas
na freguesia, os depósitos de lixo na Área Protegida, o abrigo para o
autocarro da Junta de Freguesia, os custos da rede wi-fi e as taxas
anteriormente fixadas. Em seguida, e usando novamente da palavra o
Presidente da Assembleia, Este relativamente à não votação da proposta da
recomendação para a instalação de uma rede wi-fi, salientou que iria
analisar a lei, mas que no seu entendimento não estava a cometer nenhuma
ilegalidade. Salientou também que tinha humildade suficiente, para que
após uma análise detalhada da lei, se constatasse que estava a cometer
alguma ilegalidade, não teria qualquer tipo de problema em levar o assunto
novamente a discussão, em uma próxima reunião. Em relação ao
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condicionamento do voto para que a proposta não fosse a votação, frisou
que as pessoas eram livres e perguntou aos colegas da Assembleia de
Freguesia, se sentiam condicionados no voto, não obtendo qualquer
resposta.  Em seguida e concedida a palavra à Junta de Freguesia, a
Presidente da Junta, respondendo ao Sr. Manuel Barros, frisou que no
futuro iria tentar efetuar uma breve apresentação antes das discussões, no
entanto os documentos estavam  claros e de fácil interpretação.
Respondendo à Sra. Adília Abreu, a Presidente da Junta, manifestou que as
pessoas são livres de dar a sua opinião e que relativamente aos horários do
cemitério, tinham sido consultadas pessoas que frequentavam o mesmo.
Em seguida e respondendo ao Sr. Ilídio Ferreira, a Presidente da Junta
manifestou que o regulamento do Cemitério, tinha sido elaborado por uma
pessoa credenciada e manifestou também a sua indignação pelos termos
utilizados por Este, a respeito da Junta de Freguesia. Para finalizar e
respondendo ao Sr. Rogério Queiroz, frisou que muitos dos assuntos por
Ele enunciados, já tinham sido debatidos ao longo da reunião, não tendo
nada mais a acrescentar. -------------------------------------------------------------
--------- Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os
membros e o público presente, lembrou que a próxima reunião de ordinária
da Assembleia de Freguesia seria no mês de Junho de 2015 e em seguida
deu por encerrada a sessão da qual eu Emília Fernanda Oliveira Lopes
Morado Ferreira, lavrei a presente ata que vai ser assinada por todos os
membros da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------
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