ATA N.º 161

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas quinze
horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, nesta freguesia
de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de Freguesia, com a presença de
todos os elementos, exceto José Augusto Ramos Meixedo e João Natálio Brandão da
Cunha, os quais se fizeram substituir por Albano da Silva Lopes e Tânia Felgueiras
dos Santos, respetivamente, conforme convocatória elaborada pela sua Presidente, em
sessão ordinária, estando ainda presente o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do
Executivo. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Discussão e votação do Relatório de Atividades e dos documentos de
Prestação de Contas relativas do ano de 2017;
Ponto quatro: Apreciação e avaliação do Inventário de Bens;
Ponto cinco: Assuntos de interesse da freguesia;
Ponto seis: Intervenção do público;
Ponto sete: Aprovação da Ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para dar a conhecer que esta
Assembleia será realizada de forma diferente, em virtude de se comemorar o vinte e
cinco de Abril. Para tal, convidaram-se professores, pais e alunos para estarem
presentes. Após uma breve contextualização desta data, a Presidente da Assembleia
informou que esta Assembleia será dividida em duas partes: a primeira com a
intervenção da professora Sónia Cruz e dos alunos e a segunda com o início da ordem
de trabalhos do dia.
Em seguida, e segundo o parecer da CCDRN, procedeu-se à votação da ata de
setembro, apenas pelos membros do órgão atual que estiveram presentes aquando da
reunião a que a minuta dessa ata se refere e que foi na altura aprovada. A respetiva
ata foi aprovada por unanimidade, com cinco votos a favor.
De igual modo, procedeu-se à votação da ata de dezembro (ata número cento e
cinquenta e nove), tendo sido a mesma aprovada com duas abstenções da bancada
Amar Santa Marta, em virtude dos membros Tânia Santos e Albano Lopes não
estarem presentes nessa Assembleia.
No tocante à correspondência recebida, a Presidente da Assembleia deu a
conhecer que rececionou um convite da Assembleia Municipal para participar num
debate no Museu Municipal, sendo que esteve presente juntamente com o Presidente
do Executivo, e um outro convite do Centro Social e Paroquial da freguesia para a
inauguração de uma nova resposta social. Também rececionou o Relatório de
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Observância da bancada Amar Santa Marta assim como as justificações de presença
de João Natálio Brandão da Cunha e José Augusto Ramos Meixedo para esta
Assembleia e os respetivos pedidos de substituição de Tânia Santos e Albano Lopes,
em virtude dos membros Luís Lopes e Pedro Vieira estarem impossibilitados de
estarem presentes. Ambos entregaram as devidas justificações de presença. Todos
estes documentos se encontram em anexo a esta ata.
Tomou a palavra a professora Sónia Cruz para, em primeiro lugar, agradecer o
convite efetuado. Em seguida, dirigiu-se às crianças presentes para proceder à leitura
de um livro intitulado “O Tesouro”, de Manuel António Pina, alusivo a esta data e
explicou aos mais novos as razões da Revolução e as conquistas obtidas.
Em seguida, intervieram algumas crianças que procederam à leitura de um texto
sobre a temática da democracia/liberdade e à colocação de questões sobre o ambiente,
no que toca à separação do lixo na freguesia, a divulgação do património cultural e
arquitetónico da freguesia e a falta de espaço para “brincar” no Centro Escolar,
questionando o Executivo sobre o que poderá ser feito relativamente a cada um destes
aspetos assinalados. Também apresentaram algumas sugestões, a saber a elaboração
de uma carta para dar a conhecer o património da freguesia, a criação de uma ecovia
junto à margem do Rio Lima e o melhoramento do Parque das Merendas.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para, em primeiro lugar, agradecer a
presença de todos e em particular a das crianças e dos seus pais. Frisou que também
procurou informações sobre o 25 de Abril em livros, pois ainda era uma criança nessa
altura, salientando a importância da leitura. Quanto ao “Tesouro” que foi legado,
referiu que deve ser guardado e cuidado, pois o mesmo “nos responsabiliza”.
Relembrou que na Assembleia da abril de dois mil e dezasseis, foi efetuada uma
sessão para recordar esta data e, essencialmente, os quarenta anos dessa grande
conquista. Em seguida, agradeceu ao Centro Escolar pelo seu empenho neste projeto e
principalmente à professora Sónia Cruz pela sua abordagem mais aberta e prática de
contextualizar esta data. No tocante à intervenção das crianças, e quanto à questão
ambiental, salientou que se está a pagar os erros do passado, sendo difícil a correção
dos mesmos. Acrescentou que a Junta de Freguesia se tem preocupado com este
assunto, informando da realização de uma exposição sobre a reciclagem e sobre a
água, onde estiveram patentes as responsabilidades da Junta de Freguesia sobre as
questões ambientais. Frisou que todos devem saber separar o lixo e pensar na
Economia Circular, sendo que cada cidadão tem responsabilidades em relação ao meio
ambiente envolvente. Quanto à questão do património, deu a saber que a Junta de
Freguesia tem alguns projetos em andamento e que a sugestão apresentada sobre a
elaboração da carta relativamente ao património foi excelente. Aconselhou, ainda, a
visita do Museu do Linho, património da Junta de Freguesia. Em relação à falta de
espaço no Centro Escolar, informou que tem havido um trabalho com a Câmara
Municipal para trazer melhores condições. Quanto à ecovia, referiu que se trata de um
trabalho a ser desenvolvido em parceria com as freguesias vizinhas e a Câmara
Municipal e, no tocante ao Parque das Merendas, salientou o pequeno arranjo lá
efetuado, sendo que o Executivo trabalhará para o tornar ainda melhor.
Em seguida, foram distribuídas lembranças às crianças participantes nesta
Assembleia.
Passou-se em seguida à segunda parte desta Assembleia.

1 Período antes da ordem do dia
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Tomou a palavra Ana Serra para parabenizar a Assembleia de Freguesia e o
Executivo por esta iniciativa de convidar os mais jovens a estarem presentes e
participarem nesta Assembleia. Referiu que o dia 25 de Abril de 1974 é uma data
marcante em termos de evolução de um conjunto de mudanças políticas e sociais.
Estas permitiram aos cidadãos portugueses viver em democracia, motivo pelo qual
esta Assembleia está neste dia reunida. Salientou que viver em democracia significa
ter a possibilidade de conquistar a liberdade. No entanto, a “nossa” liberdade implica
também o respeito da liberdade do outro. Ser libre é poder decidir os ideais e escolhas
de cada um, sempre tomando em conta as leis estabelecidas; é também respeitar e
aceitar os ideais e as escolhas de todos os outros. Acrescentou que a bancada de
cidadãos Amar Santa Marta regista com agrado a possibilidade de comemorar esta
data no uso de todos os direitos como cidadãos eleitos pelo povo numa Assembleia de
Freguesia. É neste Órgão máximo que, democraticamente, se debatem os assuntos de
interesse da freguesia. Contudo, neste exercício, exige-se o máximo respeito entre as
diferentes bancadas, nas suas diferenças políticas e eleitas pelo povo. Por fim, a
bancada Amar Santa Marta deseja que o Executivo continue o seu trabalho, tendo
sempre em vista as prioridades de todos os santamartenses, e que todos os membros
da Assembleia se respeitem mutuamente, sem abdicarem das suas ideias e valores
próprios. Os vencedores e os vencidos são iguais perante o povo que os elegeu.
Tomou a palavra Tânia Santos para congratular as iniciativas da Junta de
Freguesia que tem levado a cabo desde o início do ano, destacando alguns eventos: o
“Concurso de Produtos da Terra”, permitindo divulgar a excelência dos vinhos e da
gastronomia da freguesia, aliado à divulgação e projeção do produtor local; o “Santa
Marta Limpa”, uma iniciativa de cariz preventivo, fomentador de algumas práticas
ambientais e benefícios para a comunidade local. Por fim, fez alusão à implementação
do Orçamento Participativo, sendo do agrado da bancada Amar Santa Marta, pois
consiste num importante instrumento de expressão democrática que já foi
implementado em Viana do Castelo. Acrescentou que a freguesia pioneira desta
iniciativa foi Santa Leocádia, em Geraz do Lima, disponibilizando uma verba de
cinquenta mil euros em dois mil e oito e vinte e cinco mil euros em dois mil e nove
para este fim. Considera que foi lançada a primeira pedra com a sua implementação,
esperando que possa evoluir ao abranger mais áreas e diluir a verba orçamental.
Informou que as propostas devem ser apresentadas até dezasseis de maio, lançando o
desafio ao público presente.
Tomou a palavra Pedro Vaz para salientar que nenhum elemento interveniente
nas Assembleias está “em guerra” e se por acaso for utilizada, é no sentido de “estar
em guerra” pela freguesia. As diferenças de opinião, expressa de forma libre, é uma
conquista de Abril, independentemente do tom e da forma. O que interessa acima de
tudo no debate das Assembleias é o conteúdo do que é trazido e as questões que se
colocam ao Executivo para o melhoramento da freguesia e a qualidade de vida dos
santamartenses. A forma como este debate de ideias é realizado é irrelevante, sendo
benéfico e importante fazê-lo mas sempre dentro da linha do respeito. Considerou
também que a iniciativa do Orçamento Participativo é louvável e espera que haja um
envolvimento maior por parte dos santamartenses. Solicitou um pedido de
esclarecimento quanto à Economia Circular, na consequência da participação do
Executivo sobre esta temática numa iniciativa do Ministério do Ambiente,
questionando sobre a mais-valia deste ensinamento para a freguesia. Frisou também a
excelência da iniciativa do “Concurso dos Produtos da Terra”, pois promove o que se
produz na freguesia, mantendo-se assim viva a tradição, quer na parte vitivinícola
como na parte do fumeiro e do pão. Por fim, fez ainda referência à excelente iniciativa
do “Santa Marta Limpa”.
3

Tomou a palavra Cristina Siano para salientar que sempre lutou e lutará pela
posição das mulheres quer na vida social como na vida política. Assim, debruçou-se
sobre as mulheres e a política, destacando a sua importância na vida política nas
estruturas nacionais e locais, considerando que devem estar mais presentes e mais
ativas nas decisões políticas das freguesias, concelhos e país. Agradeceu a todas as
mulheres que se disponibilizam para fazer parte das listas às autárquicas, legislativas
e, especialmente, àquelas que participem nesta Assembleia, com o seu trabalho
efetuado de forma avincada.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos
sobre os assuntos abordados. Assim, agradeceu todos os elogios efetuados sobre as
iniciativas promovidas pelo Executivo, salientando que procura sempre inovar. Em
relação à atividade dos Produtos da Terra, deu a saber que foi a maior participação a
nível de produtos e produtores, o que permitiu a divulgação de tudo o que se faz na
freguesia. Referiu também a participação de enólogos e de catorze elementos de júri
com alunos da Escola Superior Agrária. Assinalou, ainda, a iniciativa da Tertúlia
ligada a esta atividade. Quanto à “Santa Marta Limpa”, a abordagem foi diferente, pois
associou-se à Economia Circular, à compostagem e na recolha de materiais passíveis
de serem reciclados. No tocante ao Orçamento Participativo, o objetivo é a participação
ativa dos cidadãos. No que concerne à Economia Circular, deu a saber que o
Executivo participou na iniciativa do Ministério do Ambiente e da Anafre, onde foi
proposto um concurso pelo Executivo, esperando-se o resultado desse projeto no
próximo mês. Frisou também o trabalho realizado a nível da compostagem, com a
retirada do material orgânico para ser novamente devolvido à terra. Este projeto
intitula-se “A terra da nossa terra”, e conta com o apoio dos Serviços Municipalizados
e da Câmara Municipal.

2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar alguns contatos, a
saber a “Mesa Redonda”, onde foram discutidos os temas do Ambiente e da Economia
Circular; a apresentação do Orçamento Participativo; a candidatura do Programa
JUNTAR ao Fundo Ambiental, que poderá trazer uma verba de vinte e cinco mil euros
a fundo garantido para o projeto, sendo que se trata de um concurso nacional. Por
fim, e no tocante às atividades desenvolvidas, destacou aquelas que têm acontecido no
“Souto em Movimento” mensalmente e com o apoio das Associações. Assinalou, ainda,
o concurso ao Projeto “Freguesias+eficientes”, tendo como objetivo tornar a Junta de
Freguesia internamente mais eficiente.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3. Discussão e votação do Relatório de Atividades e dos documentos de
Prestação de Contas relativas do ano de 2017
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que foram realizadas
reuniões com os grupos desta Assembleia no sentido de apresentar e esclarecer a
leitura do documento. O Relatório de Atividades é um documento bem conciso, pois
encontram-se registadas todas as atividades realizadas durante o ano em questão. No
tocante à Prestação de Contas, trata-se de um documento que espelha o Executivo,
sendo elucidativo relativamente às atividades pensadas no Orçamento e àquelas que
foram estruturadas no ano em causa. Por fim, referiu que a Câmara Municipal efetuou
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as deliberações necessárias para garantir toda a atividade referente ao ano de dois mil
e dezassete. Quanto às dívidas, salientou que estão bem expressas e justificadas com
todas as deliberações efetuadas. Acrescentou, ainda, que aquando a elaboração do
Orçamento, o Executivo desconhece as verbas que irá receber para executar cada
obra.
Tomou a palavra António Antunes para voltar a frisar o rigor, a transparência e
o bom senso do Executivo. Realçou a sua preocupação no tocante às receitas
auferidas da Câmara Municipal, pois em dois mil e dezassete, ano de eleições, se
verificou um decréscimo de receitas. Questiona-se sobre a verba a receber para os
anos dois mil e dezoito e dois mil e dezanove. Referiu que não há falta de projetos
apresentados pelo Executivo à Câmara, mas é preciso ter bom senso e não fazer como
algumas Juntas de Freguesia que “hipotecam” quem lhe sucede. Alertou que, agora,
todos são responsabilizados pelos atos que cometem. Realçou, ainda, a principal fonte
da freguesia, ou seja, o Cemitério. Constata-se um esforço na cobrança das suas
taxas, mas quando estiver minimamente regularizado, a receita não terá o valor até
então assinalado. Registou também uma outra preocupação, que se prende com a
venda dos espaços do Cemitério, fonte de receita do Executivo, questionando acerca
dos mesmos. Salientou, ainda, a perda das receitas do IEFP e apelou para que o
Executivo continue nesta linha de rigor. Por fim, questionou sobre a saúde financeira
da freguesia.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que o objetivo do
Executivo é deixar tudo em conformidade para aqueles que virão. Quanto às receitas,
frisou que houve de facto um grande esforço no tocante às taxas do Cemitério, dando
a saber que ainda se encontra no estado de regularização. O valor médio anual deveria
estar à volta de sete mil euros, sendo que está em nove mil euros (em dois mil e treze,
rondava os quatro mil euros). Quanto à venda dos espaços do Cemitério, o Executivo
tem desenvolvido ações para verificar quais os titulares que não o zelam, e procura
responsabilizá-los pelos seus espaços. Deu a saber que pretende reutilizá-los e que já
desde o ano transato não vende espaço para sepultura, a não ser para casos pontuais.
O aumento verificado prende-se com a venda de espaços para jazigos, sendo que já
não há mais espaço disponível. No que concerne à saúde financeira, salientou que
está “de boa saúde” e recomenda-se, pois todas as dívidas estão garantidas com
deliberações, aguardando-se as devidas transferências. Acrescentou que estas
baixaram cerca de oito mil euros. Por fim, frisou que as contas refletem todo o
trabalho efetuado e que nenhum dado foi omitido. Estas serão publicadas no site da
freguesia, o que reflete a transparência do Executivo.
Foram colocadas as propostas a votação e estas foram aprovadas com cinco
votos a favor da bancada do Partido Social Democrata e quatro abstenções da bancada
“Amar Santa Marta”. As mesmas seguem em anexo a esta ata.
Interveio Ana Serra para justificar a abstenção da bancada Amar Santa Marta.
Assim, deu a saber que atribuiu este voto porque não participou durante o ano de dois
mil e dezassete em nenhum dos processos assinalados.
4. Apreciação e avaliação do Inventário de Bens
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para referir que se trata de um
documento técnico que requer algum trabalho posterior e que o Executivo tem o
cuidado de registar em inventário os investimentos feitos. Acrescentou que durante o
presente ano será verificado todo o equipamento obsoleto e proceder-se-á ao seu
abate.
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5. Assuntos de interesse da freguesia
Interveio Liliana Rocha para também referir que, nesta data histórica hoje
assinalada, é o conhecimento da “nossa” história que permite entender o presente. Em
seguida, louvou e congratulou a Junta de Freguesia pelo seu empenho na realização
do livro “Santa Marta de Portuzelo”, da autoria de Alberto Abreu e edição da Junta de
Freguesia. Considera que é uma obra que tem como objetivo servir as gerações atuais
e futuras e conhecer o seu passado. Contudo, face à polémica criada em volta do
mesmo e de maneira a tornar este projeto num verdadeiro testemunho real da história
da freguesia, a bancada Amar Santa Marta considera que é essencial efetuar uma
revisão cuidada. Assim, irá apresentar uma proposta a enviar à Presidente da
Assembleia por via correio eletrónico nos próximos dias, de forma a permitir a todos os
elementos da Assembleia conhecê-la e analisá-la. Essa proposta será apresentada e
submetida a votação na próxima Assembleia. Acrescentou, ainda, que a mesma visa a
criação de uma Comissão composta por elementos das duas bancadas, com funções
de estudar o atual livro e de detetar eventuais erros, imprecisões e omissões assim
como apresentar possíveis soluções para a correção do mesmo. No tocante ao estudo
gerontológico, referiu que a bancada Amar Santa Marta concorda com o mesmo, pois
permite o conhecimento real das necessidades da população. É um projeto crucial
para avançar e fundamentar as necessidades e a importância do apoio aos idosos e às
pessoas dependentes nas atividades quotidianas. Questionou o Executivo sobre o
ponto da situação desse estudo efetuado em parceria com a Escola Superior de
Educação, nomeadamente se o projeto elaborado já existe e se pode ser facultado a
fim de que todos tenham conhecimento do que está a ser executado, planeado ou dos
avanços já efetuados. Questionou, ainda, acerca da periodicidade da conclusão desse
estudo. Deu a saber que a bancada Amar Santa Marta congratula-se com a conclusão
da intervenção efetuada na Rua Senhor dos Passos e com o alargamento do parque da
Rua do Alto do Castro, ambas no lugar de Santa Martinha. Sugeriu também um outro
alargamento na Rua do Alto do Castro, junto à entrada de Maria do Antunes, ficando
assim essa rua com um traçado capaz de suportar um tráfego automóvel de maior
porte. Por fim, e no tocante ao meio ambiente, considerou que a iniciativa “Mesa
Redonda” sobre a Economia Circular foi interessante e útil. Lançou o desafio de
utilizar Água da Companhia em garrafa de vidro nas sessões da Assembleia, para levar
a cabo o conceito de Economia Circular e passar a sua mensagem.
Interveio Pedro Vaz para questionar o Executivo acerca do espaço que está
imediatamente à frente da Sede da Junta, pois irá ser alvo de uma intervenção
urbanística. Pretende saber se o Executivo já foi consultado, se tem noção do que irá
ser efetuado e se apresentou alguma sugestão. Acrescentou que uma das
preocupações mais relevante é o estacionamento, que se torna “selvagem”. Questionou
sobre a quantidade de lugares criados para o estacionamento e ainda sobre o tipo de
construção, nomeadamente no tocante à altura. Questionou também acerca da
circulação rodoviária na zona envolvente à Sede, ou seja, as Ruas Doutor Sousa
Gomes, Embarcadouro do Pinheiro e outras ruas perpendiculares, pois a circulação
nestas artérias torna-se cada vez mais caótica, em particular na “rotunda-árvore” da
Rua Doutor Sousa Gomes. Espera que esta intervenção seja um ponto de partida par
o melhoramento destas artérias. No tocante à Rua de Portuzelo, considera que a
intervenção a efetuar neste local não será para breve por falta de financiamento. Por
fim, e no que toca ao saneamento nas Ruas do Lameiro, da Fábrica e da Paz,
questionou acerca do início dessas obras.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer e responder às
questões levantadas. Assim, em resposta a Liliana Rocha e relativamente ao estudo
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gerontológico, informou que está a ser realizado no âmbito de um trabalho com alunos
da Escola Superior e que, neste momento, ainda se encontra em fase de concretização
e não é facultado ao Executivo qualquer dado, assim como o tipo de inquérito que é
efetuado. Salientou, ainda, que a freguesia não está muito recetiva a participar e
aproveitou para lançar o repto para a colaboração dos santamartenses, através de
uma inscrição prévia. Frisou que logo que tenha os resultados, a informação será
transmitida. No tocante à Rua do Alto do Castro, salientou que se houver algum
interesse em ajudar nesse alargamento, o Executivo estará disponível para a sua
concretização, na condição de se verificar interesse público. Quanto à sugestão
apresentada relativamente à abolição do plástico, concorda com a mesma.
Em resposta a Pedro Vaz, e no tocante ao espaço envolvente da Sede, deu a
saber que foi o único projeto em Santa Marta analisado de forma diferente, pois os
responsáveis contataram o Executivo para averiguar o seu parecer e as suas
sugestões. Assim, as sugestões preconizadas foram registadas. Em relação ao
estacionamento, estão programados cerca de setenta estacionamentos e o edifício terá
uma garagem. Quanto ao tipo de construção, considera que a Câmara Municipal é
tutelar desta situação. Deu a saber que está previsto, no lado norte, um rés-do-chão,
primeiro e segundo andar, ou seja, três pisos acima da linha térrea, sendo uma
construção a custos controlados. No tocante à Rua de Portuzelo, informou que metade
da obra está deliberada (catorze mil euros) e não será iniciada enquanto não houver
condições económicas. Acrescentou, ainda, a realização de um estudo para
requalificar e efetuar a ligação da Rua de Portuzelo com a Rua 1º de Maio e, no
tocante ao saneamento, o Executivo tem insistido de uma forma consistente para a
sua concretização, nas Ruas citadas mas também na Travessa da Chão. Deu a saber
que o Engenheiro Vítor Lemos informou o Executivo das garantias das condições para
o lançamento do concurso das obras. Para além destas ruas, o Executivo insistiu para
a sua instalação no lugar de Samonde, sendo um compromisso para este mandato.
Lançou também o repto para outros locais, nomeadamente na zona da Preguiça e a
Câmara Municipal comprometeu-se em realizar um estudo. Por fim, e quanto à
circulação do trânsito, referiu que brevemente serão fornecidas informações
relativamente à sua regularização em algumas partes da freguesia. Salientou que a
mudança de trânsito é da competência da Câmara mas a Junta de Freguesia tem um
papel preponderante, ao trazer para a Assembleia a discussão deste assunto.

6. Intervenção do público
Interveio Marcelino Ferreira para questionar o Presidente do Executivo acerca
das atas, pois estas não estão acessíveis no site da Junta de Freguesia. Solicitou um
pedido de esclarecimento acerca da intenção da Casa das Associações relativamente
ao seu funcionamento. No tocante à Rua Senhora da Silva, salientou que tem sido
objeto de uma constante obstrução na sua irregular circulação e onde se verifica um
estacionamento “selvático”, tornando-se urgente uma intervenção por parte da Junta
de Freguesia. Questionou, ainda, sobre a causa do decréscimo das receitas oriundas
da Câmara e, por fim, manifestou o seu agrado pela entrada efetuada nesta
Assembleia, parabenizando pela iniciativa. Recordou, ainda, que no dia das eleições,
após o ato eleitoral e conhecidos os resultados, a bancada vencida foi objeto de “ver o
Tesouro trazido pelo 25 de Abril oscilado”, com algumas atitudes incorretas de
pessoas responsáveis na freguesia. Considera que o respeito deve ser permanente de
um para todos, em qualquer momento.
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Interveio António Cruz para, em primeiro lugar, parabenizar as duas bancadas e
salientar que uma boa oposição obriga a ter um bom governo, sendo que todas as
ideias deverão surgir e todos devem ser arrojados. Acrescentou, ainda, que Santa
Marta precisa e merece mais. Considera que os autarcas, fruto do 25 de Abril, devem
preservar esse “Tesouro”. A seguir, questionou o Executivo acerca do alargamento da
Rua da Bela Vista, se seria efetuado ou não. Relativamente ao trânsito, sugeriu a
criação de uma Comissão, pois há muitos caminhos com dois sentidos desnecessários,
outros que são secundários e se devem considerar como prioritários. Considera que se
deve disciplinar algumas artérias como sentido único. No tocante à ecovia, considera
que a freguesia merecia ter uma, sendo que uma parceria com outras freguesias
poderia ser realizada. Por fim, sugeriu que o Prémio Vida fosse atribuído ao Senhor
Luís Gonzaga, pela importância da sua obra concretizada na freguesia.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para prestar alguns esclarecimentos
e responder às questões levantadas.
Assim, em resposta a Marcelino Ferreira e no tocante às atas, informou que já
foram publicadas. Quanto à Casa das Associações, o Executivo só irá divulgar as
informações na devida altura, pois o projeto ainda não está em andamento e está
relacionado com o estudo gerontológico. No que concerne ao estacionamento na Rua
Senhora da Silva, referiu que a responsabilidade é da GNR, sendo que a Junta de
Freguesia vai tentando, de uma forma cordial, dialogar com as pessoas no sentido de
as sensibilizar para que estacionem de forma adequada.
Em resposta a António Cruz, e quanto à Rua da Bela Vista, o Presidente do
Executivo informou que é da responsabilidade da Junta de Freguesia emitir um
parecer que não é vinculativo, pois quem tutela a parte urbanística é a Câmara
Municipal. Acrescentou que em relação a este processo, o parecer foi satisfatório e o
que está previsto é o alargamento não só desta rua como também da Rua dos Amores.
As respetivas ruas ficarão assim em condições para um bom estacionamento. Por fim,
e em relação à ecovia, referiu que este projeto aguarda investimentos comunitários,
considerando também que é importante. O Executivo continuará a lutar para a sua
concretização. Quanto à atribuição do Prémio Vida, a sugestão ficará registada.

11. Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com nove votos a favor.
Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.

Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
- Comunicação de ausência e pedidos de substituição dos membros João
Natálio Brandão da Cunha e José Augusto Ramos Meixedo, da bancada Grupo de
Cidadãos Amar Santa Marta;
- Comunicação de ausência e pedido de substituição do membro Pedro Filipe
Bezerra da Cunha Vieira, da bancada Grupo de Cidadãos Amar Santa Marta;
- Declaração de substituição dos membros Tânia Felgueiras dos Santos e de
Albano da Silva Lopes, da bancada do Grupo de Cidadãos Amar Santa Marta;
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
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 Relatório de Atividades e documentos de Prestação de Contas relativas do ano
de 2017;
 Inventário de Bens.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)

(Carlos Miguel Fernandes Lourenço)

(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(António Manuel Negrão Antunes)

___________________________________________________________
(Ana Maria Matos Serra)

(Tânia Felgueiras dos Santos)
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____________________________________________________________
(Albano da Silva Lopes)

___________________________________________________________
(Liliana Isabel Gonçalves da Rocha)
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