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Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas 

vinte e uma horas reuniu na sede da Junta de Freguesia de São 

Roque, a Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária, presidida 

por Teresa Daniela da Costa Xará, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ------------------------------------------------------   

Ponto um: Aprovação da Acta Número Noventa e Três ---------------   

Ponto dois: Apreciação das Actividades da Junta de Freguesia ----   

Ponto três: Apreciação e Votação do Protocolo de Colaboração 

Financeira ------------------------------------------------------   

Ponto quatro: Apreciação e votação da Conta de Gerência dois mil 

e nove ----------------------------------------------------------    

Ponto cinco: Eleição de Representante no Comité de Geminação ----   

----- Aberta a sessão, a Presidente da mesa verificou estarem 

presentes André Tavares, Alcides Baptista e Júlia da Costa 

Pinho, do Partido Socialista, Célia Maria Fernandes de Sá, João 

da Costa Santos, Mário Augusto da Rocha Pinto Magalhães e Manuel 

Xará da Costa, do Partido Social Democrata. Encontra-se também 

presente em substituição do membro do Partido Socialista Rui 

Pinho, Almerinda Ribeiro. Foram entregues as justificações de 

ausência devido a motivos profissionais, de Rui Pinho, Célia 

Neves e José António Costa. -------------------------------------   

----- No período antes da ordem do dia, a Presidente da mesa 

informou sobre a recepção da correspondência e do livro, 

Presidentes da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis de 1800 a 

2009, oferecido pela Câmara Municipal. ------------------------- 

----- Inscreveram-se para usar da palavra Manuel Xará, João 

Santos e Almerinda Ribeiro. -------------------------------------   

----- Manuel Xará pediu esclarecimento do critério utilizado 

para a implementação de passeios e os documentos de prova 

relativos às comparticipações dos respectivos beneficiários; 

questionou ainda a situação da zona industrial. -----------------   
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----- João Santos alertou para a reparação e colocação de 

alcatrão na Rua do Olival. --------------------------------------   

----- Almerinda Ribeiro alertou sobre os fios de alta tensão 

situados na Rua da Lomba. ---------------------------------------  

----- Em resposta às questões colocadas, o Presidente da Junta 

de Freguesia Amaro Simões, começou por esclarecer, o critério 

utilizado na implementação dos passeios, que é aplicado em 

qualquer situação. No caso da solicitação do morador para fazer 

o passeio em frente a sua casa, caso a Junta não tenha previsto 

e/ou não tenha orçamento, tenta entrar em acordo com o 

respectivo morador para o passeio ser feito com a ajuda da Junta 

mas com o morador a ter que colaborar financeiramente. Sendo 

este o critério utilizado em qualquer situação que não esteja 

prevista, deu, de seguida, alguns exemplos. Referiu ainda que 

neste momento existe a possibilidade de prosseguir os passeios 

da Rua do Calvário, o qual surge na sequência de uma oferta de 

pavê à Junta de Freguesia. --------------------------------------   

----- Posto isto, o presidente sublinhou que o critério dos 

passeios é o mesmo utilizado para com todos os moradores nos 

moldes que antes foram referidos, ou seja, não estando no 

orçamento e havendo a oportunidade de entrar em acordo com os 

moradores para a sua implementação, avança, caso contrário, será 

preciso haver a oportunidade de a junta ter orçamento para o 

efeito. ---------------------------------------------------------   

----- Respondendo a João Santos, o Presidente refere que a junta 

tentará arranjar alcatrão para a reparação da Rua do Olival, tal 

como na Rua do Mergulhão e outras ruas da freguesia, embora 

referisse que a rua que se encontra em pior estado é a Rua do 

Alto de Bustelo. O presidente comprometeu-se a conservar as ruas 

no melhor estado que conseguir mediante o alcatrão que a Câmara 

Municipal nos for fornecendo. -----------------------------------    

----- Quanto aos fios de média tensão na rua da Lomba, o 

presidente refere que os mesmos estão afastados da estrada, não  
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se revestem de perigo, mas que a situação não é aceitável, 

salienta ainda que a responsabilidade é da EDP em resolver estas 

situações. ------------------------------------------------------  

----- Quanto à Zona Industrial, o Presidente referiu que a nível 

técnico se encontra aprovada e que falta apenas que apareçam 

empresários para investir, funcionando a lei da oferta e da 

procura. O presidente alerta para a necessidade de 

diversificação da indústria em São Roque, para evitar a 

dependência, quase exclusiva, da indústria do calçado. O 

Presidente Amaro Simões referiu ainda existência de quatro 

espaços industriais em São Roque, a Zona do Morouço, Costa Má, 

Lagomas e Travessas. A da Rua das Lagomas inclui apenas uma 

única fábrica. ------------------------------------- 

----- Manuel Xará referiu que a Câmara Municipal de Oliveira de 

Azeméis deveria, a exemplo de outros concelhos, como Albergaria, 

comprar os terrenos e vende-los a um preço simbólico, para 

atrair o investimento dos empresários. --------------------------   

Ponto um: Aprovação da Acta Número Noventa e Três ---------------   

----- Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos foi 

colocada à votação com a seguinte adenda proposta por Manuel 

Xará, no sexto parágrafo da página três da respectiva acta, a 

Rua do Calvário por ser uma rua de afluência de pessoal de fora, 

por ser zona desportiva, deveria ser mais cuidada. --------------   

----- A adenda foi aprovada com sete votos a favor e uma 

abstenção, de Manuel Xará da Costa. -----------------------------  

----- De seguida, após alguns esclarecimentos, que poderiam pôr 

em causa o sentido da votação, a acta foi, de novo, colocada a 

votação tendo em conta a seguinte adenda proposta por Manuel 

Xará, no terceiro parágrafo da página quatro, precisando que o 

critério de pavimentação de passeios se mantém em vigor, sendo 

igual para todos, atendendo, no entanto, a situações que possam 

ser diferentes. -------------------------------------------------   
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----- A acta foi aprovada com sete votos a favor e um contra de 

André Tavares. --------------------------------------------------   

Ponto dois: Apreciação das Actividades da Junta de Freguesia ----   

----- A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia que salientou o programa de recepção ao senhor 

bispo auxiliar do Porto, a reunião com o Presidente da Câmara 

Municipal e vereador das obras, o programa de solidariedade com 

o povo da Madeira e do Haiti e a acção Limpar Portugal. Relatou 

e fez o ponto de situação do acidente de trabalho do funcionário 

da Junta e explicou a situação financeira da Junta de Freguesia. 

Destacou ainda a alteração do horário de funcionamento da 

Secretaria. -----------------------------------------------------  

Ponto três: Apreciação e Votação do Protocolo de Colaboração 

Financeira ------------------------------------------------------  

----- Inscreveram-se para participar neste ponto Célia Sá, a 

qual questionou sobre o que era e em que consistia o protocolo 

de colaboração financeira. --------------------------------------   

----- A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia que explicou tratar-se dum acordo entre a Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis e a Junta de Freguesia ao 

abrigo do qual aquela se comprometia a transferir mensalmente 

2.977, 33 euros, (dois mil novecentos e setenta e sete euros e 

trinta e três cêntimos) para apoio financeiro a obras. --------- 

----- Colocado á votação, o protocolo foi aprovado por 

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

Ponto quatro: Apreciação e Votação da Conta de Gerência dois mil 

e nove ----------------------------------------------------------   

----- Não havendo questões a Presidente da Mesa colocou a 

votação, sendo os documentos da Gerência 2009 e PPI, aprovados 

com seis votos a favor e três abstenções. -----------------------   
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Ponto cinco: Eleição de Representante no Comité de Geminação ----   

----- A Presidente da Mesa questionou Célia Sá sobre a sua 

proposta do membro para representar a Assembleia de Freguesia no 

Comité de Geminação São Roque/Sourzac, tendo esta respondido que 

não tinham ninguém a propor para este comité. -------------------   

----- O Presidente da Junta interveio para explicar o 

funcionamento deste comité e que tem como representante da Junta 

de Freguesia, Alcides Baptista. Sendo este membro do Partido 

Socialista, salientou a importância de que o representante da 

Assembleia pudesse ser do partido social democrata. -------------   

----- O Presidente propôs que os membros pensassem neste assunto 

ficando este ponto em suspenso à espera da proposta. ------------   

----- No período depois da ordem do dia a Presidente da Mesa deu 

a palavra a todos os membros da Assembleia de Freguesia e ao 

público presente. Para intervenção da inscreveram-se João Santos 

e Célia Sá. Por parte do público não houve inscrições. ----------  

----- João Santos interveio para questionar a data de realização 

do 4º Encontro “São Roque e o Futuro”. --------------------------   

----- Célia Sá interveio para questionar a situação do Centro de 

Saúde de São Roque e questionar Hélder Simões, tesoureiro no 

anterior mandato, também presente, sobre a situação da Zona 

Industrial de São Roque. ----------------------------------------   

----- A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia para responder às questões colocadas. --------------   

----- O Presidente pediu desculpa pela omissão da data no 

convite referido por João Santos, e informou que o mesmo estava 

marcado para dia sete de Maio mas referiu que o mesmo iria ser 

adiado, porque nessa data o Secretário de Estado Adjunto e da  
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Saúde, Dr. Manuel Pizarro, não estava disponível. O Presidente 

ia propor à Dr.ª Odete Pinho, o adiamento do encontro para data 

em que o senhor Secretário de Estado estivesse disponível. ------   

----- João Santos pediu a palavra para reforçar a importância da 

presença do Secretário nesse encontro. --------------------------   

----- O Presidente da Junta de Freguesia salientou ainda a 

realização da Semana de Luta Contra a Pobreza, e da eleição da 

Pessoa Símbolo de Solidariedade Social, sendo que estão 

propostos os nomes de Dª Helena Costa, de Bustelo e a Dª Glória 

Gonçalves, de Samil, sendo que se existir apenas a possibilidade 

da eleição de uma pessoa, será a Dª Helena. ---------------------  

----- Para responder às questões colocadas pela Célia Sá, o 

Presidente da Junta de Freguesia, pediu à Presidente da Mesa 

para autorizar o uso da palavra a Hélder Simões para responder 

às perguntas visto ter estado mais envolvido nesta questão. -----   

----- A Presidente da Mesa concedeu a palavra a Hélder Simões. --   

----- Hélder Simões, usou da palavra no período do público e 

atendendo à sua qualidade de vereador do executivo municipal 

explicou aos presentes o ponto de situação do Plano de 

Urbanização da Zona Industrial de Costa Má (PUZICM). Afirmou que 

do ponto de vista processual todos os instrumentos legais estão 

devidamente aprovados – Regulamento e Plantas de Zonamento – 

contudo, falta definir o modelo de execução das infra-estruturas 

atendendo a que a Câmara Municipal não pretende candidatar esta 

obra ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). Se o 

Município não assumir a posse dos terrenos pela via da 

expropriação ou negociação com os particulares, não resta outra 

solução que não seja aos proprietários procederem ao 

licenciamento das construções com as respectivas implicações em 

termos de execução das infra-estruturas. ------------------------   

----- Sobre do ponto de situação da Extensão do Centro de Saúde 

de São Roque, Helder Simões informou que do conhecimento que tem  
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enquanto membro do Grupo de Trabalho Municipal que acompanha a 

temática da Saúde, nada está ainda definido quanto ao destino 

deste equipamento no âmbito da Reforma dos Cuidados de Saúde 

Primários. Atendendo a que a reforma pressupõe a constituição 

das Unidades de Saúde Familiares pela via do agrupamento de 

freguesias, que do ponto de vista dos serviços prestados é mais 

vantajoso para os utentes que vêem alargado o leque de serviços, 

está previsto que S. Roque se una a Nogueira do Cravo e Pindelo 

na denominada USF do Norte sendo de pugnar pela instalação de 

uma USF sediada em São Roque por ser a freguesia com maior 

população e com um pólo na freguesia de Nogueira do Cravo, a 

segunda mais populosa. No entanto, nada está ainda definido pelo 

que os sanroquenses devem acompanhar o processo com vista à 

defesa deste serviço na freguesia. ------------------------------  

----- Com a explicação dada pelo Hélder Simões, Pedro Fonseca, 

refere ter ficado mais descansado com o esclarecimento que 

ouviu, depois de tanto se falar no fecho do centro de saúde. ----    

----- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por 

encerrados os trabalhos e, para constar, se lavrou a presente 

acta que depois de lida e aprovada, será assinada pela Mesa. ----   

A Presidente ____________________________________________________  

O Primeiro Secretário ___________________________________________  

O Segundo Secretário ____________________________________________  

 


