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ATA 2/2022

---------Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas e

trinta minutos, tendo-se aguardado meia hora para se obter quórum de acordo com o ponto 2 do

artigo 35º do Regimento da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Hospital  e São Paio de

Gramaços, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de

Oliveira do Hospital  e São Paio de Gramaços,  no Auditório da Biblioteca Municipal,  no Largo

Ribeiro  do Amaral  nº  18,  3400-070  Oliveira  do Hospital,  União  de  Freguesias  de Oliveira  do

Hospital e São Paio de Gramaços, concelho de Oliveira do Hospital.----------------------------------------

---------A Assembleia de Freguesia foi convocada pelo Edital 3/2022, no dia vinte e seis de maio

de dois mil e vinte e dois, de acordo com o ponto 1 do artigo 11º, e da alínea c), ponto1 do artigo

14º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na

redação atual, com a seguinte Ordem de Trabalhos:..------------------------------------------------------------

---------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------------------------------

---------1 – Período de Intervenção do Público------------------------------------------------------------------

---------2 - Período antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------

--------------2.1 – Aprovação da Ata 1/2022--------------------------------------------------------------------------

--------------2.2 – Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.---------------------------------

--------------2.3 - Intervenção do Presidente da Assembleia de Freguesia-----------------------------------

---------3 - Ordem do dia-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------3.1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da

atividade desta e da situação financeira, no período de março a maio de 202de baixo , 2.-------------

---------4 – Período após a ordem do dia--------------------------------------------------------------------------

---------Estando ausente o 1º Secretário da Mesa, foi colocado à votação a proposta para Sandra

Cristina de Almeida Marques da Cruz (Coligação), exercer as funções de 2ª Secretária da Mesa

da Assembleia de Freguesia nesta sessão, tendo-se obtido o seguinte resultado: 9 votos a favor, 0

votos contra e 0 abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------------

---------A Mesa da Assembleia foi  constituída por  João José de Sousa Franco,  Presidente da

Assembleia de Freguesia, Margarida Rosa Mendes Correia, 2ª Secretária a exercer funções de 1º

Secretária e Sandra Cristina de Almeida Marques da Cruz, com funções de 2ª Secretária.------------

---------O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberta a sessão,  cumprimentou os

presentes e verificou estarem presentes os seguintes membros:---------------------------------------------

---------Membros da Assembleia de Freguesia pelo Partido Socialista (PS):--------------------------------

--------------João António Oliveira Alves (PS)------------------------------------------------------------------------

--------------Sónia Alexandra Guerra Veloso (PS)------------------------------------------------------------------
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--------------Sónia Margarida Paulo Lamas (PS)--------------------------------------------------------------------

---------Membros da Assembleia de Freguesia pela Coligação PPD/PSD:CDS-PP (Coligação):------

--------------Albino José Neves Rodrigues (Coligação) -----------------------------------------------------------

--------------João Carlos Viegas Andrade (Coligação)-------------------------------------------------------------

--------------Marco Paulo Mendes Brito (Coligação)---------------------------------------------------------------

---------Membros da Junta de Freguesia:-----------------------------------------------------------------------------

--------------José Manuel Matias da Cruz (PS) – Presidente----------------------------------------------------

---------Verificou-se  a  ausência  de  Luís  Miguel  Veloso  Gouveia  Chaves  (PS),  Gonçalo  Daniel

Abreu  Borges  (PS)  e  Fernando  José  da  Fonseca  Duarte  (Coligação)  que  apresentaram

justificação, a qual a mesa aceitou nos termos da alínea f) do número 1, do artigo 13.º do anexo I,

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. Verificou-se também a ausência de Paulo

Alexandre de Brito (PS), que não apresentou justificação até ao momento, o qual foi contactado

telefonicamente  pelo  Presidente  da Junta de Freguesia  e informou que não tinha recebido a

convocatória para a reunião, pelo que se considera justificada a sua ausência.--------------------------

---------De seguida o Presidente da Assembleia perguntou aos presentes se consideram que estão

reunidas  as  condições,  para  a  realização  desta  sessão.  Todos  os  presentes  concordaram

existirem condições, tendo de imediato dado início à reunião.-------------------------------------------------

2 - Período antes da Ordem do Dia---------------------------------------------------------------------------------

---------O Presidente da Assembleia propôs a inclusão do ponto 3.2 – Aceitação da transferência

de competências prevista na alínea a), b), c), d), e) e f) do n.º1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º

57/2019. Colocado à votação obteve-se o seguinte resultado: 9 (nove) votos a favor, 0 (zero) votos

contra e 0 (zero) abstenções. Foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------

2.1 – Aprovação da Ata 1/2022---------------------------------------------------------------------------------------

---------Colocada à votação a Ata de 1/2022, obteve-se o seguinte resultado: 8 (oito) votos a favor,

0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. Foi aprovada por unanimidade. De acordo com o

ponto  3  do  artigo  34º  do  Decreto-Lei   4/2015,  de  7  de  janeiro  (Código  do  Procedimento

Administrativo), João António Oliveira Alves (PS) não participou na votação desta ata, por não ter

estado presente na respetiva reunião.--------------------------------------------------------------------------------

2.2 – Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------

---------Albino José, líder da bancada da Coligação apresentou em representação dos autarcas

eleitos por esta Coligação, um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Eng.º Carlos Alberto Moura

Portugal e Brito, o qual foi entregue à Mesa da Assembleia e que passou a ler:--------------------------

” O grupo de deputados eleitos pela Coligação PPD/PSD-CDS/PP “Construir o Futuro, vêm junto

do executivo da União de Freguesias de Oliveira do Hospital e S. Paio de Gramaços, Mesa da
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Assembleia, assim como a toda a família, apresentar um VOTO DE PESAR pelo falecimento do

Eng. Carlos Alberto Moura Portugal. 

Autarca como membro da Assembleia Municipal e depois como Presidente da Câmara Municipal

nos mandatos entre 1993 e 2001.

Homem para quem a história da freguesia da cidade e do concelho de Oliveira do Hospital, ficarão

sempre ligados.”

---------Colocado à votação o voto de pesar, foi aprovado por unanimidade.-------------------------------

---------De seguida,  Albino José Neves Rodrigues (Coligação)  pediu  esclarecimentos  sobre “a

situação do saneamento na rua do vale”,  em Gavinhos de Cima, e “se havia possibilidade de

colocar saneamento visto que há casas construídas que não têm saneamento”, situação que já

havia sido falada há algum tempo, tendo solicitado que “se tenha em atenção a isso”. Referiu

também que “há uma situação que o preocupa”, pois ainda há pouco teve de saltar na passadeira

para evitar ser atropelado, que é a localização da “passadeira... ali ao pé do cemitério velho, ao pé

casa mortuária, a dois metros da curva”, junto à antiga Central da camionagem, pois quem circula

de automóvel e “vem de baixo, ao virar, apanha …. e agora saltei.... já não é a primeira vez... acho

que é uma falta de visão...”, referiu que “deveriam salvaguardar cinco metros... mais em frente à

morgue”, uma vez que está mesmo encostada à curva”, adiantando que “é uma verdadeira falta

de sensibilidade... e de visão”.  ----------------------------------------------------------------------------------------

---------Continuando no uso da  palavra,  Albino  José  Neves Rodrigues (Coligação)  referiu  que

reuniram “um conjunto de algumas notas que acham importantes, que são notas que todos nós

conhecemos e todos nós temos... algumas dúvidas... algumas incertezas sobre como as coisas

vão acabar...algumas obras importantes na cidade e neste caso na nossa freguesia”, sobre Casa

da Cultura  de Oliveira  do Hospital,  obras no centro  histórico,  parque dos Marmelos,  piscinas

municipais, estádio municipal e pavilhão desportivo/multiusos, que entregou por escrito sobre a

forma de manifesto, e que passou a ler. Terminou referindo que “Oliveira do Hospital que andou

tanto tempo à  frente nestas coisas,  hoje  estamos a  ficar  para trás e  com incapacidade para

resolver...”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------No uso da palavra,  João Carlos Viegas Andrade (Coligação)  referiu  a necessidade de

limitação e de melhor organização do estacionamento na rua Engenheiro António Loureiro e na

rua Dr. António Simões Pereira, bem como de limpar o terreno e de reparar “a rede do ringue está

deteriorada”. Mais referiu que foi colocada uma passadeira “esta semana ou a semana passada...

ao lado da casa do Francisco Rodrigues....”, pois “quando ia caminho de Aldeia de Nogueira, e

não ia com velocidade, apercebo-me que já há uma pessoa na passadeira... aquilo faz curva e

uma pessoa não vê a passadeira”, a passadeira que “está à ponta do passeio, quando começa o

passeio e antes do campo de jogos” deveria estar mais 10 metros mais abaixo..------------------------
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2.3 - Intervenção do Presidente da Assembleia de Freguesia---------------------------------------------

---------O  Sr.  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  referiu  que  tomou  nota  dos  assuntos

apresentados,  e relativamente  aos terrenos na rua Engenheiro  António  Loureiro  e na rua Dr.

António  Simões  Pereira,  é  preciso  esclarecer  se  os  terrenos  são  públicos  ou  privados

(condomínio).  Referiu  também  “tenho  de  fazer  eco  das  preocupações  da  Coligação...  são

legítimas, algumas não terei resposta...”, relativamente ao saneamento na rua do Vale “passei por

lá e disseram-me logo que não tinha esgotos, que ficou na ponta, ainda há uma primeira tampa na

rua...”, mas referiu “o resto são tudo situações macro... já se sabe que.. a nossa função também é

pressionar a edilidade… pelo que eu percebo há uma situação... houve consenso... negociação...

negociação... há duas empresas... que litigam... é uma parte.. a outra parte é o Município decidir ir

para tribunal... assim não se sabe quanto tempo demora por consenso … outra situação seria ir

para tribunal... é capaz de ser pior do que este, e o pânico é esse... é minha impressão”.-------------

3 - Ordem do dia----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3..1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da

atividade desta e da situação financeira, no período de março a maio de 2022.--------------------

---------Foi apresentada por escrito e verbalmente pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia a

informação,  que  referiu  “que  em  relação  à  situação  financeira...  tem  sido  regular,  normal,

investimentos também ainda não fizemos, vamos suportar as despesa de um muro na confluência

largo da capela com a rua da calçada... houve um proprietário que comprou uma casa e o muro

antigo não estava em esquadria, com a casa anterior e a casa dele, foi proposto que ao fazer a

obra o muro recuasse e ficasse em esquadria com as duas casa, e para benefício no caso do

largo... que são cerca de 40 ou 50 centímetro, mas num espaço que era pequeno... ganhou-se ali

espaço, é a obra que neste período se fez a custo da União de Freguesias”.-----------------------------

Mais informou que “na zona verde que está ali à saída, chamado Chão da Bispa, como vocês já

repararam está com erva....  e o espaço estava...  contratado a uma empresa da Catraia, mas

verificámos que a coisa não corria bem... acabou o contrato e prescindimos da empresa e por

conseguinte passámos a ser nós a gerir o espaço... vamos adquiri um corta relva e vamos fazer

essa experiência, de forma a que aquilo ficar apresentável.----------------------------------------------------

3.2 – Aceitação da transferência de competências prevista na alínea a), b), c), d), e) e f) do

n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019.-------------------------------------------------------------------

---------o  Sr.  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  distribui  aos  presentes  a  proposta  sobre  a

transferência de competências prevista na alínea a), b), c), d), e) e f) do n.º 1 do artigo 2.º do

Decreto-Lei n.º 57/2019, e referiu que “as zonas verdes, aqui da sede do Concelho... vai ser uma

situação híbrida, por a Câmara vai ficar a gerir algumas zonas verdes, a maior das zonas verdes,

como já agora faz, Mandanelho, Jardim Central... nós vamos ficar com os que já temos: Chão da
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Bispa, Margarido... e os que estão à volta da cidade... mas ainda vai ter de ser negociado... vamos

ver o que será o acordo final”.------------------------------------------------------------------------------------------

Colocado à votação obteve-se o seguinte resultado: 9 (nove) votos a favor, 0 (zero) votos contra e

0 (zero) abstenções. Foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------

1 - Período de Intervenção do Público-----------------------------------------------------------------------------

---------Não foi feita nenhuma intervenção pelo público.---------------------------------------------------------

4 – Período após a ordem do dia------------------------------------------------------------------------------------

---------O  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  de  Freguesia  colocou  à  votação,  a  leitura  da

presente ata em minuta, nos termos do ponto 3 do artigo 57.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro,

na  redação  atual,  tendo-se  obtido  o  seguinte  resultado:  9  votos  a  favor,  0  votos  contra  e  0

abstenções. Foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------

---------Após a leitura em voz alta da ata em minuta desta sessão, foi colocada à votação tendo-se

obtido o seguinte resultado: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Foi aprovada por

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  agradeceu  a

presença de todos os  membros,  declarando encerrada a  sessão pelas  vinte  e  duas horas  e

quarenta e quatro minutos, sendo esta ata assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de

Freguesia.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia

__________________________________________

(João José de Sousa Franco)

A 1ª Secretária

__________________________________________

(Margarida Rosa Mendes Correia)

A 2ª Secretária

__________________________________________

(Sandra Cristina de Almeida Marques da Cruz)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


