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ATA NUMERO CINCO
--------- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e
catorze, às nove horas da manhã, 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) Deliberação sobre o contrato interadministrativo de delegação
de competências – Transportes Escolares do 2º e 3º ciclos;---------------------
----------c) Discussão e votação do documento “Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2015”;----------------------------------------------------
--------- 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, Dália Isabel Vilas
Boas de Lima Alves, Maria Mercedes Fernandes de Sousa e Alexandrina
Fernandes Alves. 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 em seguida perguntou 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 Dalia Alves, pediu a palavra para
manifestar a discordância dos membros eleitos pelo PSD, quanto ao
conteúdo da ata, salientando que votariam contra, uma vez que uma das
frases descritas na ata não tinha sido devidamente descrita e não
correspondia à verdade. Lamentou ainda, que existiam membros do
executivo que misturam os assuntos de outras instituições, caso contrário,
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não teriam impedido pessoas de bem, interessadas na união e partilha de
entrar numa associação. Em seguida e no seguimento desta intervenção, o
Presidente da Assembleia solicitou ao membro Dália Alves, para que lhe
fosse enviado por email uma declaração de voto, onde os membros eleitos
pelo PSD manifestassem o seu sentido de voto. Depois desse
esclarecimento 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, dois votos contra e uma abstenção. A
ata foi aprovada com os votos favoráveis dos membros eleitos pela lista
independente “Juntos por Bertiandos”, os votos contra dos membros Dália
Alves e Mercedes Sousa, com a declaração de voto que se anexa a esta ata,
como documento numero um (Doc. Nº1) e que é parte integrante da mesma
e com a abstenção do membro Alexandrina Alves, que justificou a sua
abstenção com a ausência na reunião anterior. 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, 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, o membro Dália Alves e o próprio Presidente
da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------
---------Concedida a palavra ao membro Dália Alves, Esta começou
solicitar mais atenção na redação das mensagens para o exterior, por parte
da Junta de Freguesia, de forma a evitar erros ortográficos e dar a sensação
de documentos feitos à pressa. Em seguida e referindo-se à exposição de
“alfaias agrícolas usos e costumes”, promovida pela Junta de Freguesia no
CCB, começou por felicitar o evento e manifestou interesse em agendar
com o executivo da Junta de Freguesia uma visita guiada ao local.
Salientou no entanto, que era preferível que a Junta de Freguesia
promovesse uma exposição com a população da freguesia em vez de uma
exposição para a população da freguesia, apelando ao executivo para
cativar mais a população. Em seguida e referindo-se à inauguração do
CCB, manifestou ter pena que a mesma não tivesse sido realizada mais
cedo, de forma a que os Emigrantes também participassem. Usou também
da palavra, para felicitar a Junta de Freguesia pelo gesto, no envio das Boas
Festas à população da freguesia e terminou a sua intervenção, referindo que
as árvores existentes nos passeios do centro cívico eram incómodas à
circulação das pessoas. Em seguida e usando novamente da palavra o
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Presidente da Assembleia de Freguesia, Este começou por questionar a
Junta de Freguesia, se tinha havido alguma evolução no processo de
loteamento das minadas e apelou à Junta de Freguesia, para a colocação de
um espelho no final da rua da Pirândola, mais concretamente na interceção
com a rua da Fonte, de forma a facilitar a saída da via. Apelou também à
poda das oliveiras existentes na propriedade da Junta de Freguesia, abaixo
do campo das Lagoas. Finalizou a sua intervenção apelando à necessidade
de colocação de contentores de lixo para a separação do mesmo, na meia de
baixo da freguesia, tal como sucede na meia de cima. Seguidamente e não
existindo mais membros a querer intervir neste ponto da ordem de
trabalhos, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Junta de
Freguesia, para que respondesse às questões e apelos dos membros da
Assembleia de Freguesia. Usando então da palavra a Presidente da Junta de
Freguesia, Esta respondendo ao membro Dália Alves, começou por dizer
que não se tinha apercebido do erro ortográfico, existente no convite para a
exposição e que para o futuro o executivo da Junta de Freguesia, iria ter
mais cuidado na elaboração das comunicações para o exterior. Em seguida
e referindo-se à inauguração do CCB referida pelo membro Dália Alves, a
Presidente da Junta frisou que não se tratou de uma inauguração do CCB,
mas sim de uma exposição de “alfaias agrícolas usos e costumes” e ao
mesmo tempo dar a conhecer à população da freguesia as obras de
requalificação do CCB. Ainda em relação ao CCB, a Presidente da Junta
informou que o executivo esperava por uma revisão do protocolo de
utilização celebrado com o Município de Ponte de Lima, de forma a que
possam ser celebrados protocolos de utilização com outras entidades. No
que respeita, aos votos de Boas Festas a Presidente da Junta quis salientar
que ainda não tinham terminado de os entregar por toda a freguesia, por
uma questão de logística. Em relação às árvores existentes nos passeios do
centro cívico da freguesia, informou que já se encontrava agendada a poda
das referidas árvores e aproveitou a ocasião para responder o mesmo ao
Presidente da Assembleia de Freguesia, em relação às oliveiras junto ao
Campo das Lagoas. Em seguida e respondendo já ao Presidente da
Assembleia de Freguesia, a Presidente da Junta informou que o espelho
para a Rua da Pirândola já tinha sido pedido pelo executivo da Junta de
Freguesia, estando a Junta de Freguesia a aguardar pela colocação do
mesmo. Informou ainda que relativamente ao processo de loteamento das
minadas, o mesmo não tinha tido qualquer evolução. Finalizou a sua
intervenção, referindo que também concordava com a necessidade de
contentores do lixo para a separação, na meia de baixa e que os mesmos já
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tinham sido requeridos à Resulima, no entanto de momento não existia
disponibilidade de contentores, por parte da referida empresa.-----------------
----------Não existindo mais membros a querer intervir neste ponto de
ordem de trabalhos, 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, o membro Dália Alves e o
próprio Presidente de Assembleia. Concedida a palavra ao membro Dália
Alves, Esta começou por alertar a Junta de Freguesia da existência de um
lapso na informação escrita, em relação à palavra “Imigrante”. Questionou
também a Presidente da Junta de Freguesia acerca dos motivos, que
levaram a Presidente da Junta de Freguesia a votar favoravelmente, na
construção do novo edifício dos Passos do Concelho, na Assembleia
Municipal.  Em seguida e usando já da palavra o Presidente da Assembleia,
Este munido da informação escrita, questionou a Junta de Freguesia acerca
do local onde se encontrava o ninho de vespas velutina, que estava
pendente de retirar. Congratulou-se pela excelente iniciativa que estava a
ser levada a cabo pela Junta de Freguesia, mais concretamente na
realização da exposição de alfaias agrícolas usos e costumes no CCB,
referindo que a iniciativa, além de fazer recordar as vivencias do passado à
população da freguesia, estava a ter muita repercussão nas freguesias
vizinhas e na comunicação social. Finalizou a sua intervenção,
congratulando-se pela receção da população da freguesia ao novo Pároco
da Freguesia. Em seguida foi concedida a palavra à Junta de Freguesia,
para que respondesse às questões que lhes tinham sido colocados. Usando
então da palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Esta começou por
responder ao membro Dália Alves, referindo que em relação à palavra
“Imigrante” a mesma estava exatamente igual à informação que a Junta de
Freguesia tinha recebido, mas possivelmente que a mesma tinha um lapso,
no entanto alertou que o referido “Gabinete do Imigrante” irá dar apoio a
ambos. Em seguida e em relação ao sentido de voto na Assembleia
Municipal, para a construção do novo edifício dos Passos do Concelho, a
Presidente da Junta de Freguesia, frisou que votou em prol dos interesses
dos Bertiandenses. Seguidamente e respondendo já ao Presidente da
Assembleia, informou que o ninho de vespas velutina pendente de retirar
estava no Carabel e que o mesmo estava inacessível, e que além desse,
existiam mais dois ativos na freguesia e que todos os ninhos pendentes de
retirar, estavam comunicados ao comando distrital dos Bombeiros
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Voluntários para a sua remoção. Em seguida agradeceu as palavras
elogiosas ao executivo da Junta de Freguesia do Presidente da Assembleia a
respeito da exposição levada a cabo pela Junta de Freguesia. Antes de
finalizar este ponto de ordem, o membro Dália Alves pediu novamente a
palavra, para perguntar à Junta de Freguesia, acerca dos benefícios que a
freguesia ia dispor, por ter votado favoravelmente na construção do novo
edifício dos Passos do Concelho e se existiam valores acordados por ter
tido esse sentido de voto. Na sequência desta intervenção, a Presidente da
Junta voltou a responder o mesmo e que votou e em prol dos interesses de
todos os Bertiandenses.--------------------------------------------------------------
---------Em seguida e terminado este ponto da ordem de trabalhos, o
Presidente da Assembleia solicitou aos presentes para que se passasse para
o ponto constante da alínea b) do período da ordem do dia: Deliberação
sobre o Contrato interadministrativo de delegação de competências –
Transportes Escolares do 2º e 3º ciclos. Usando ainda da palavra o
Presidente da Assembleia, solicitou à Presidente da Junta de Freguesia, que
efetuasse uma breve descrição do conteúdo do referido contrato, antes da
sua discussão e posterior deliberação da Assembleia de Freguesia. Usando
então da palavra a Presidente da Junta, explicou que na realidade foi
necessário efetuar uma alteração ao contrato aprovado na Assembleia de
Freguesia anterior, uma vez que existia a necessidade de transportar mais 8
alunos da freguesia de Bertiandos, que frequentavam o 6º ano no Centro
Educativo das Lagoas, tal como mencionava no referido contrato. Na
sequência da intervenção da Presidente da Junta, o Presidente da
Assembleia, aproveitou o momento para perguntar se era mantida a mesma
taxa de 1,0€/km do contrato inicial e se era pelo facto de não existir serviço
público de transportes no trajeto, que o Município de Ponte de Lima tinha
que a assumir o transporte dos alunos do 2º e 3º ciclos. Usando novamente
da palavra a Presidente da Junta, Esta respondeu que as taxas se mantinham
e que o Município de Ponte de Lima, pagava a totalidade dos transportes
dos alunos do 2º e 3º ciclos, independentemente da existência ou não, de
serviço público de transportes no referido trajeto. Em seguida e depois de
esclarecidas todas as dúvidas referentes a este novo contrato, o Presidente
da Assembleia de Freguesia sujeitou a votação o documento em análise,
sendo a mesmo aprovado por unanimidade dos membros da Assembleia de
Freguesia. Finalizou este ponto e ordem, informando os membros que a
secretária da Assembleia de Freguesia iria elaborar uma minuta com o
resultado da votação, de forma que a deliberação produzisse efeito
imediato--------------------------------------------------------------------------------
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----------Em seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou aos
presentes, para que passasse para o ponto constante da alínea c) do período
da ordem do dia: Discussão e votação do documento “Plano de Atividades
e Orçamento para o ano de 2015”--------------------------------------------------
----------Neste ponto de ordem, o Presidente da Assembleia registou a
inscrição do membro Mercedes Sousa e a sua própria inscrição. Usando
então da palavra o membro Mercedes Sousa, Esta alertou para a
necessidade de espaço ao ar livre, para os tempos livres das crianças da
freguesia. Questionou também a Junta de Freguesia acerca do local onde
iria funcionar o espaço internet. Em seguida e usando novamente da
palavra o Presidente da Assembleia de Freguesia, Este começou por elogiar
a excelente apresentação do documento, referindo que o documento estava
bem estruturado e que era muito fácil de compreender. Manifestou também
a sua satisfação por estarem contempladas no documento, as necessidades
mais prementes da freguesia, nomeadamente a 1ª fase da repavimentação
da rua da Balada, a requalificação das entradas do cemitério, a 1ª fase da
requalificação do edifício da sede da Junta de Freguesia, a construção de
um abrigo para as viaturas da Junta de Freguesia, ascendendo o orçamento
a 95.000€. Também evidenciou que a ideia de limitação de velocidade, nos
principais arruamentos da freguesia mencionado no documento em análise,
lhe parecia uma excelente iniciativa, uma vez que conferia mais segurança
à população da freguesia. Em seguida e antes de conceder a palavra à Junta
de Freguesia, frisou também que no documento se subentendia que a
construção da Casa Mortuária, não estava nas principais prioridades do
executivo e questionou a Junta de Freguesia por isso. Em seguida e usando
já da palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Esta respondendo ao
membro Mercedes Sousa, salientou que era intenção da Junta de Freguesia
a construção de uma academia ao ar livre, no espaço de terreno que
supostamente seria libertado do loteamento das minadas e que se localizará
junto ao edifício da sede da Junta de Freguesia. Respondendo já ao
Presidente da Assembleia e relativamente à construção da Casa Mortuária,
a Presidente da Junta, salientou que a obra não dependia exclusivamente da
vontade do executivo da Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia
não era proprietária do espaço do salão paroquial, local onde pretende levar
a cabo a construção da edificação. Informou também, que para o efeito já
tinham sido realizadas varias reuniões com vários intervenientes no
processo, de forma a tentar viabilizar a construção do equipamento. Em
seguida e antes de sujeitar o documento a votação, o Presidente da
Assembleia usou novamente da palavra, para referir que o documento
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deveria merecer a aprovação por parte dos membros da Assembleia, porque
o mesmo ia de encontro às reais necessidades da freguesia e existia um
esforço por parte do executivo da Junta de Freguesia, em converter receitas
correntes em despesas de capital e que isso demonstrava o rigor da Junta de
Freguesia e a sua não resignação, às dificuldades económicas da atualidade.
Em seguida, sujeitou o documento “Plano de Atividades e Orçamento para
o ano de 2015” a votação, sendo o mesmo aprovado com seis votos a favor
e com a abstenção do membro Dália Alves.---------------------------------------
----------Em seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou aos
presentes para que se passasse para o terceiro e ultimo ponto da ordem de
trabalhos: “ Período de intervenção do publico”, inscrevendo-se neste
ponto, os Srs. Manuel Barros e Rogério Queiróz, que se encontravam no
publico.---------------------------------------------------------------------------------
----------Antes de conceder a palavra ao Sr. Manuel Barros, o Presidente da
Assembleia aproveitou o momento para saudar a sua presença, referindo
que à semelhança de Assembleias de Freguesia anteriores, era sempre bom
para a freguesia, a presença de vereadores do executivo Municipal nas
referidas  Assembleias.  Em  seguida  e  usando  já  da  palavra  o  sr.  Manuel
Barros, Este começou por referir que estava a assistir à Assembleia na
qualidade de Bertiandense e não na qualidade de vereador e apelou à Junta
de Freguesia, para a necessidade de repavimentação do arruamento o
Passal, uma vez que o piso do mesmo se encontrava muito deteriorado.
Alertou também o executivo, para uma ponderação em relação à
pavimentação do arruamento do Pombal, uma vez que o piso desta via,
também se encontra em mau estado de conservação. Agradeceu a
disponibilidade da Junta de Freguesia, na cedência do salão da sede para a
realização do jantar de natal, promovido pela Comissão de Festas da
Freguesia, à qual Ele também pertence e finalizou a sua intervenção,
desejando votos de um Bom Ano de 2015 para Todos. -------------------------
-----------Em seguida, foi concedida a palavra ao sr. Rogério Queiróz, que
começou por referir que a palavra “Imigrante” anteriormente abordada era
com “E” e não com “I”. Salientou também que como cidadão da freguesia,
gostava de poder usufruir do CCB e que iria aguardar pela existência do
protocolo a que a Junta de Freguesia se referia, para poder usufruir do
mesmo.---------------------------------------------------------------------------------
-----------Seguidamente e não existindo mais pessoas do público a querer
intervir, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Presidente da
Junta de Freguesia, para responder às questões e apelos realizados
anteriormente. Começando por responder ao Sr. Manuel Barros, a
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Presidente da Junta salientou que a obra de repavimentação do arruamento
do Passal, não estava esquecida pelo executivo e que a Junta de Freguesia
iria ter em conta o estado em que a mesma se encontrava, salientando no
entanto que a obra teria de ser feita de raiz, uma vez que existe a
necessidade da substituição da conduta de abastecimento de água. Em
relação à pavimentação do arruamento do Pombal, informou que a Junta de
Freguesia pretendia usar a calçada, existente no estaleiro junto ao campo
das lagoas e que tinha sido retirada de outros arruamentos da freguesia,
para a sua pavimentação. Em seguida e respondendo já ao Sr. Rogério
Queiróz, informou que o protocolo estava prestes a ir discussão em reunião
da Câmara Municipal e que logo que o mesmo estivesse disponível, a Junta
de Freguesia pretendia ceder a utilização do espaço a entidades e pessoas
da freguesia, mas sempre com a supervisão da Junta de Freguesia,
salientando que já existiam varias entidades interessadas na utilização do
espaço. Em seguida e depois de respondidas a todas as questões colocadas
pelas pessoas do público, a Presidente da Junta aproveitou a ocasião para
informar que iria ser distribuída pela população da freguesia, um calendário
de Boas Festas. Ainda antes de terminar, o tesoureiro da Junta de Freguesia,
pediu a palavra para proceder à liquidação das senhas de presença dos
membros da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------
-----------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 Abril de 2015, desejou a Todos
um Bom Ano 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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