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Sessão – Ordinária

10 de Dezembro de 2011

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

ACTA

DATA DA SESSÃO: 10 de Dezembro de 2011----------------------------------------------------------------LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia -----------------------------------------------PRESIDIU: Américo Luís Carvalho Fernandes---------------------------------------------------------------PRESENÇAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Partido Social-Democrata: -------------------------------------------------------------------------------------Américo Luís Carvalho Fernandes: - Presente---------------------------------------------------------Maria Henriqueta Cerqueira Pinto Almeida Gomes Alves: – Presente--------------------------Manuel Joaquim Ferreira Monteiro: - Presente.------------------------------------------------------José Patrício Ferreira Correia: - Presente.-------------------------------------------------------------Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista: - Presente.-----------------------------------------------------José Manuel Coelho Pinheiro Machado: – Faltou.---------------------------------------------------Rafaela Patrícia Martins Ferreira Torres: - Presente.-----------------------------------------------Júlio Ferreira Torres: – Presente. -----------------------------------------------------------------------Vítor Manuel Moreira Martins: – Presente.----------------------------------------------------------Unir para Crescer:-----------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Eduardo Machado Pereira: - Presente.-----------------------------------------------------Sara Catarina Oliveira Silva: – Presente.--------------------------------------------------------------Partido Socialista: -----------------------------------------------------------------------------------------------Luís Gonzaga Carvalho Lopes Machado – Presente.------------------------------------------------Bernardino Certo Alves Pinheiro – Faltou-------------------------------------------------------------------HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 15,00 horas ------------------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 17,30 horas------------------------------------------------
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-- Aos dez dias do mês do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, pelas quinze
horas, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia
de Freguesia de Vila das Aves, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------1 – Informações do Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de
Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------2- Plano de Actividades e Orçamento para 2012;-------------------------------------3- PPI- Plano Plurianual de Investimentos;----------------------------------------------- Faltaram, por motivos considerados justificativos, os senhores deputados Bernardino
Certo e José Manuel Machado, tendo este último, por ter previamente comunicado a sua
ausência, foi substituído pela senhora deputada Helena Antunes.------------------------------ Iniciada a sessão foi posta à consideração dos deputados a acta da sessão anterior,
oportunamente enviada, em minuta, a todos os deputados para eventual correcção; como
não foi proposta nenhuma correcção ou alteração, foi a mesma posta à votação, tendo
sido aprovada por maioria, com onze votos a favor e um voto contra. ----------------------- Seguidamente o Presidente da Assembleia informou ter recebido um convite do
Centro Cultural para participar nas Jornadas Culturais. Informou também que como
Presidente desta Assembleia julga fazer parte de um “Conselho Consultivo do Centro
Cultural” - isto a acreditar em registos de actas desta Assembleia da época em que o
referido Centro entrou em funcionamento. Disse também que nunca tendo sido
convidado para qualquer reunião interpelou o Director do Centro Cultural sobre este
assunto, tendo o mesmo ficou de dar posteriormente esclarecimentos. ----------------------- Informou ainda que não recebeu até à data qualquer resposta ao oficio enviado ao Sr.
Presidente da Câmara Municipal há cerca de um ano, convidando-o para uma visita de
trabalho à Vila das Aves e que num futuro próximo poderá equacionar enviar novo
ofício para marcar nova reunião ou saber o ponto da situação. -------------------------------- Entrou-se de seguida no período de antes da Ordem do Dia: -------------------------------- O senhor deputado Rui Batista apresentou uma proposta no sentido de a autarquia
homenagear, por ocasião das Festas da Vila, entidades ou pessoas de relevância na
nossa vida colectiva, cujo teor consta do documento que se anexa a esta acta (Doc. 1).---- A senhora deputada Sara Catarina Silva fez a declaração cujo texto que se anexa a
esta acta (Doc. 2). -----------------------------------------------------------------------------------
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-- O Presidente da Mesa colocou à consideração dos deputados a admissão da proposta
apresentada pelo deputado Rui Batista para discussão, o que

foi aceite, por

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, abriu um período de discussão da mesma proposta e como não houve
inscrições nem foi colocada nenhuma questão que exigisse esclarecimentos adicionais a
mesma foi posta à votação e foi aprovada por unanimidade. A Comissão referida no teor
da mesma será constituída pelos deputados Rui Batista, Sara Catarina Silva e Luís
Lopes Machado, conjuntamente com o Presidente da Mesa e o Presidente da Junta,
conforme acordo verbal obtido. -------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia propôs, entretanto, que esta mesma Comissão analise e
debata uma proposta de alterações ao Regimento da Assembleia a apresentar numa
próxima reunião .-------------------------------------------------------------------------------------- Entrou-se de seguida no 1º Ponto da Ordem de Trabalhos, a saber, Informações do
Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de Freguesia; ----------------------------- O Presidente da Junta prestou informações sobre os seguintes assuntos:------------------ Congresso da Anafre, em que participou: foram entregues aos Srs. Deputados
cópias das 17 Moções apresentadas no Congresso bem como o documento final da
Anafre com as respectivas conclusões (Doc. 3). Sobre as despesas relacionadas com a
participação no Congresso, informou que a Junta de Freguesia apenas pagou a inscrição
neste congresso, no valor de sessenta euros. ----------------------------------------------------- Reforma Administrativa. Referiu que é público a nossa freguesia não sofrerá
qualquer alteração mas que, no entanto, o executivo estará atento a tudo o que se possa
passar nesta matéria, pois também este executivo está preocupado com o novo quadro
de competências próprias das freguesias e das alterações à lei das finanças locais e que
se torna-se necessário rever estes pontos essenciais para que as freguesias não fiquem
sempre à mercê dos critérios impostos pelos presidentes das câmaras municipais. Disse
ainda que uma reforma administrativa que não reforce e não defina claramente estes
aspectos torna-se ineficaz e não resolve o problema base que é dar autonomia financeira
e competências próprias e que outra questão é saber se as câmaras estão dispostas abrir
mão dessas competências e meios financeiros. Para uma melhor governação autárquica
é importante fazer uma reforma administrativa em todos os patamares da gestão
autárquica, disse. ------------------------------------------------------------------------------------ Geminação. Informou que Vila das Aves irá receber na semana da Páscoa a
visita de uma delegação de Saint-Etienne-Les-Remiremont em retribuição da visita a
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França, em Junho passado, de uma delegação de Vila das Aves e que a seu tempo será
preparada e divulgado o programa para esta visita.--------------------------------------------- Assinatura de Protocolos com a Câmara Municipal. – Informou que, a exemplo
dos anos anteriores, foram assinados, no passado mês, o protocolo para “Obras de
conservação e limpeza das Vias Vicinais” e o protocolo para “Obras de Conservação e
Manutenção dos Edifícios Escolares”, sendo que, em relação ao ano anterior, houve um
redução de 5% nos valores finais.------------------------------------------------------------------ Instalação de bomba de gasolina da Tojela. – Disse que o Executivo tornou
pública, através do jornal Entre Margens, a deliberação, tomada por unanimidade,
contra o licenciamento e instalação de uma bomba de combustíveis na Tojela e que
para que não restassem dúvidas, esta decisão ficou registada em acta de reunião de
Junta; disse ainda que enquanto outras localidades se preocupam em eliminar este tipo
de equipamentos dos seus centros urbanos, é incompreensível o licenciamento desta
bomba de abastecimento; que a Câmara Municipal ignorou por completo os órgãos
autárquicos avenses, demonstrando falta de cultura democrática e que, ignorando
também a crise em que vivemos, a Câmara Municipal “brindou-nos” com mais uma
dispendiosa e luxuosa revista intitulada “Informação Municipal 106”, curiosamente com
poucas noticias de Vila das Aves mas com destaque para o título “Nunca prejudiquei
Vila das Aves… nem prejudicarei”, em que, falando-se apenas de arquivamento de
processos e nunca de factos concretos, se tenta justificar porque é que a Câmara não
pede pareceres à Junta de Freguesia de Vila das Aves, o que não tem justificação. Por
outro lado, o Presidente da Junta questionou o porquê do Presidente da Câmara ter
delegado competências em matéria de licenciamento e fiscalização de obras particulares
na Vereadora Engª Ana Maria, em todas as freguesias com excepção de Vila das Aves.
Disse ainda que, tendo consultado o processo da bomba da gasolina, pode obter vários
documentos dos serviços camarários que pretende sejam anexados a esta acta (Doc. 4).
Para a posteridade, disse, fica o registo que o licenciamento e a existência de um
equipamento destes na Tojela é da inteira responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Santo Tirso.--------------------------------------------------------------------------- Árvore na Tojela – Informou que, passados mais de 5 anos a Câmara
Municipal colocou finalmente, no mês passado, uma árvore no lugar da árvore
centenária então abatida. Como as grandes árvores na Vila das Aves também os
pequenos investimentos levam anos a ser implantados, disse.--------------------------------- Deliberação sobre alteração de Trânsito na Rua Silva Araújo, junto à Estação –
Lembrou que em 24 de Novembro de 2010 o Executivo deliberou propor à Assembleia
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de Freguesia a alteração da Postura de trânsito para a Rua Silva Araújo, proposta esta
aprovada por esta assembleia em 11 de Dezembro de 2010 e que por diversas vezes foi
solicitada informação à Câmara Municipal sobre o desenvolvimento deste processo e
mais uma vez a Câmara Municipal tem ignorado por completo as deliberações dos
órgãos autárquicos desta freguesia e, com isso, os princípios democráticos que tantas
vezes são referidos nos inflamados discursos de circunstância. ------------------------------ Obras na Ponte Pedonal de Caniços – Protocolo com a Refer, CMST e
CMVNF – O Presidente da Junta informou que, apesar do estado lastimoso que o actual
pavimento da ponte apresenta e apesar dos diversos pedidos de concretização da obra,
depois da anunciada assinatura do protocolo em 4 de Setembro de 2009 nada foi
concretizado. ----------------------------------------------------------------------------------------- Sugestões para o Plano de Actividades da Câmara Municipal para o ano de
2012 – Contrariando a decisão negativa dos srs. Deputados eleitos pelo Partido
Socialista nesta Assembleia e por diversos anos aqui manifestada no que toca ao pedido
de sugestões para o Plano de Actividades da Junta de Freguesia, o Executivo enviou à
Câmara Municipal um conjunto de 14 sugestões de obras a incluir no Plano de
Actividades para 2012, conforme pedido recebido. -------------------------------------------- Realização de eventos – Informou o Sr. Presidente que se realizaram os
eventos seguintes nas instalações da Junta de Freguesia: -------------------------------------Apresentação do livro do poeta avense, Benjamim Fernandes Valente;--Exposição de Fotografia do Curso de Fotografia Digital; ------------------Apresentação do livro de uma Prof. da Escola Secundária; ----------------Exposição da pintora espanhola de Ponte Vedra, Pilar Franco; ------------Assembleia de alunos da Escola da Ponte; ------------------------------------Aulas de ginástica da Associação de Reformados, às terças e quintas. ---Festa de Natal da ARVA; --------------------------------------------------------Festas de Natal do Jardim da Infância das Fontainhas; ----------------------Torneio de Xadrez; ---------------------------------------------------------------- Torneio de Setas com a participação de atletas de todo o país; ------------- Informação financeira – O sr. Presidente da Junta informou os deputados de
que nesta data o montante total e único de dívida da Junta de Freguesia é de vinte mil e
oitocentos euros, o saldo é de quinze mil e novecentos euros.---------------------------------- O sr. deputado Rui Batista pediu a palavra e começou por denunciar um erro que
detectou no documento emanada da Anafre, que refere a restituição do IVA, quando as
instituições sem fins lucrativas como é o caso das Juntas de Freguesia e IPSS não fazem
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restituição de IVA. Quanto à reforma administrativa, disse que tudo leva a crer que a
nossa freguesia não será directamente afectada por esta reforma, dada a nossa dimensão
e situação geográfica, contudo a grande diferença estará nas competências e verbas a
atribuir a partir de 2013 e então deixaremos de ter necessidade de ouvir este tipo de
discurso. Lamentou que se esteja a criar um circo mediático à volta desta reforma, com
aquele que tentaram fazer no Congresso Nacional da Anafre e que embora se juntem
freguesias elas não deixarão de ser o que eram, não mudam de nome nem de logótipo,
tudo se mantém, apenas deixam de ter Juntas individuais. Esta reforma é necessária,
disse, porque é insustentável manter quatro mil freguesias e o importante é perceber que
as Câmara vão perder competências porque não vai haver necessidade de mandar um
ofício para se tapar um simples buraco, as verbas serão transferidas do Estado
directamente para as Juntas de Freguesia. Quanto às obras diz-se preocupados com as
necessidades desta freguesia e pediu a colaboração dos colegas da oposição que têm
dois anos pela frente para mostrarem o que valem para que todos juntos reivindiquem à
Câmara Municipal aquilo que é preciso para esta freguesia, nomeadamente a: Rua Silva
Araújo, a ligação de Paradela a Cense, o Mercado, a Quinta do Verdeal….Com a voz
dos diferentes partidos talvez o Sr. Presidente da Câmara nos oiça ou talvez aconteça
com há um ano atrás em que todos solicitamos uma reunião com o sr. Presidente da
Câmara e até hoje não obtivemos qualquer resposta que leva a crer que o Sr. Presidente
da Câmara não respeita nem o PSD nem o PS de Vila das Aves, nem o Movimento Unir
para Crescer. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia disse esperar que as convicções do sr. deputado Rui
Batista de que as coisas irão mudar no futuro em matéria de competências se
concretizem, porque os que já aqui andam há muitos anos têm sérias dúvidas e que
espera que as novas leis tragam mais competências para a Junta de Freguesia. Quanto à
Ponte Pedonal de Caniços espera que a mesma não tenha de um dia ser demolida porque
não foi preservada a tempo e que não se diga que afinal tínhamos uma obra de arte do
século dezanove e que nada fizemos para a preservar. Se todos estiveram de acordo será
enviada uma carta às entidades envolvidas e que se comprometeram com esta obra há
mais de dois anos, mostrando a nossa preocupação com a preservação desta ponte.-------- A deputada Sara Catarina Silva disse que a sua participação nesta assembleia tem
sempre o intuito de representar todos os avenses e estar disponível para ouvir o interesse
e as preocupações de todos, nunca foi sua intenção fazer deste espaço debate de luta
política partidária onde nada se resolve. Em vez de se estar a discutir o dinheiro que
temos e que não temos e a deturpar as palavras uns dos outros, temos o dever de nos
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aliarmos para melhorara a qualidade de vida dos avenses. Diz ter a consciência tranquila
porque votou para a eleição deste Executivo e por isso depositou nele a sua confiança
para levar a cabo o que apresentou ao eleitorado e que foi sufragado por uma maioria
esclarecedora e repetiu o que aqui disse na primeira reunião desta assembleia que este
mandato seja para unir e para crescer em conjunto e não para separar.----------------------- O Presidente da Junta disse que é muito fácil dizer que se têm de cumprir as
promessas eleitorais e que está tranquilo porque não fez promessas: apresentou
objectivos que só se podem concretizar se houver meios financeiros para o efeito já que
não é possível fazer milagres, apesar de se ter conseguido um pequeno milagre para se
comprar os terrenos do Amieiro Galego. Por este motivo, disse estar a favor de uma
reforma administrativa, mas até hoje ainda nada viu nem ouviu nesses sentido,
nomeadamente do valor das transferências para as Juntas de Freguesia e que sem elas
não há maneira de fazer face às necessidades óbvias, como por exemplo uma
requalificação dos passeios e pequenas obras, e que, no entanto, vemos na sede do
concelho uma obra que pelo valor de cada m2 daria para fazer várias passeios em Vila
das Aves. Disse ser a favor de uma reforma administrativa que possa mexer com
aqueles que são mais despesistas e que também poderia sair com grande estilo,
adjudicando, adjudicando e que depois quem vier a seguir que “feche a porta”.------------- Entrou-se de seguida no 2º Ponto da Ordem de Trabalhos”- Plano de Actividades e
Orçamento para 2012: -------------------------------------------------------------------------------- O presidente da mesa deu a palavra ao Presidente da Junta para que apresentasse o
documento em discussão. O Presidente da Junta deu, por sua vez, a palavra à tesoureira
do executivo, Elisabete Faria, que fez apresentou “Plano de Actividades e Orçamento
para 2012”, que se anexa a esta acta (Doc. 5).---------------------------------------------------- Como não houve inscrições para debater ou questionar o documento apresentado
passou-se de imediato à sua votação, tendo-se verificado que o mesmo foi aprovado
com oito votos a favor, um voto contra e duas abstenções..------------------------------------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos - Plano Plurianual de Investimentos: a solicitação do
presidente da mesa, o Presidente da Junta apresentou o documento, que se anexa a esta
acta ( Doc. 5) e apresentou seguidamente um mapa para demonstrar o critério politico
partidário da Câmara Municipal relativo à atribuição de subsídios às diferentes
freguesias, nomeadamente às do PSD e salientou que se a reforma administrativa não
der os meios financeiros certos a cada freguesia para estas poderem tratar dos seus
próprios problemas e se continuarmos com os mesmos critérios de atribuição de
subsídios em função da cor politica, tudo continuará inaceitável. Referiu que, de modo
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geral o PPI apresentado se mantém visto que somente se conseguiu realizar este ano a
obra de drenagem de águas na Rua do Rio Ave, que aliás não era da responsabilidade da
Junta. Todas as outras obras constantes do mesmo têm um pedido de subsídio na
Câmara Municipal e dele dependem.--------------------------------------------------------------- O deputado Rui Batista disse não conhecer o gráfico apresentado mas já o imaginava
tendo em conta os critérios dos anos anteriores. Quanto ao facto de o PPI ter obras
repetidas, disse que o Presidente da Junta pode confortar-se pois o PPI da Câmara
Municipal repete-se ano após ano. Mostrou-se de acordo com este PPI pois ele não
poderia ser de outra forma visto que o gráfico da atribuição de subsídios assim o
justifica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta reiterou que todas as obras constantes do PPI terão de ser cem
por cento financiadas pela Câmara Municipal caso contrário não se concretizarão.--------- O Presidente da Assembleia questionou se se corre o risco de algumas destas obras
poderem ser incluídas também no PPI da Câmara Municipal. --------------------------------- O Presidente da Junta respondeu que corremos o risco da concorrência da Câmara
Municipal e que esta não seria uma situação original uma vez de esta situação se passou
com a obra da Rua do Barroco. --------------------------------------------------------------------- A deputada Sara Catarina Silva disse que, à primeira vista, o PPI de 2009 a 2012 são
cópias em cima de cópias e que a apresentação da sua execução é nula. A razão disto
acontecer é que são feitos projectos que não são exequíveis., mas que tem esperança que
o Presidente da Junta se possa acertar com o Presidente da Câmara uma vez que a
concretização de todas estas obras dependem da Câmara Municipal.------------------------- O Presidente da Junta sugeriu à deputada Sara Catarina que consulte os PPI da
Câmara Municipal dos últimos vinte anos e contar as obras que se arrastam desde então,
apesar de esta se ter endividado em seis milhões de euros e ter recebido do estado mais
de sete milhões. A apresentação do PPI é uma obrigação da Lei, que temos de cumprir,
mas não podemos gastar aquilo que não temos.-------------------------------------------------- Posto à votação o PPI o mesmo foi aprovado com 8 votos a favor, 1 voto contra e
duas abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------- Passou-se de seguida ao período de intervenção do público. -------------------------------- A senhora Dª. Felicidade Almeida questionou sobre o problema existente na Calçada
do Caramulo, dado que os moradores mal têm acesso às suas habitações depois dos
aterros que o Sr. Augusto Garcia fez naquele local.---------------------------------------------- O Presidente da Junta respondeu que na altura em que estavam a ser feitos aqueles
aterros chamou ao local a GNR e a Policia Municipal que tomaram conta da ocorrência
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e que, desde então, tem questionado a Câmara Municipal sobre o ponto da situação, sem
que até ao momento tenha obtido qualquer resposta. -------------------------------------------- Sr. Luís Miguel chamou a atenção para a necessidade de não se perder mais tempo e
com equilíbrio, humildade e mediação de quem puder mediar fazer crescer a nossa terra.
-- O Presidente da Assembleia de Freguesia, relativamente à questão levantada pela Dª.
Felicidade Almeida e à resposta do Presidente da Junta referiu a possibilidade de
intentar uma Acção Popular para repor a situação. ---------------------------------------------- E por mais nada haver a tratar, declarou encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta, que vai ser assinada por quem a lavrou e pelo Presidente. -------------------
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