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----- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e 

nove, pelas vinte e uma horas reuniu na sede da Junta de Freguesia de 

S. 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 dois 

Ponto Dois: Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia 

Ponto Três: Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças 

Ponto Quatro: Designação de representante da Assembleia de Freguesia 

no Comité de Geminação 

Ponto Cinco: Apreciação e votação do orçamento e plano plurianual de 

actividades. 

----- A Presidente da Mesa verificou a identidade e legitimidade de 

Manuel Xará da Costa, posicionado imediatamente a seguir na ordem da 

lista do PSD, em substituição de Mabela Maria Parreira Valente Ferraz 

que não havia tomado posse. -------------------- 

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

presentes André Tavares, Alcides Baptista, Rui Pinho, 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. ------------- 

----- No período de Antes da Ordem do Dia, a Presidente da Mesa 

informou sobre a recepção dos cartões natalícios dos vereadores e 

Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------ 

Ponto Um: Aprovação da acta número noventa e dois 

----- Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, colocado à 

votação, a acta número noventa e dois foi aprovada por unanimidade. --

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

Ponto Dois: Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia 
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----- No ponto dois, foi colocado à votação o Regimento da Assembleia 

de Freguesia o qual foi aprovado por unanimidade. --- 

Ponto Três: Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças 

----- No que respeita ao ponto três, Célia Sá usou da palavra para 

questionar sobre a propriedade do terreno atrás do cemitério. Referiu 

desconhecer a actual tabela de taxas, para poder comparar com a 

proposta agora apresentada. --------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia, Amaro Simões, pediu a 

palavra para clarificar o aumento das taxas justificando que, no 

último cantão do cemitério, foi agravado o preço devido à falta de 

terreno. Amaro Simões referiu também que o serviço de cisterna está a 

dar muito prejuízo devido ao desgaste das máquinas e ao preço do 

combustível. Respondendo à questão do terreno atrás do cemitério, 

justificou que este é pertença da Junta de Freguesia. ----------------

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

----- A Presidente de Mesa sugeriu que deveria ter sido facultada a 

anterior tabela para que os membros da Assembleia pudessem comparar os 

valores das taxas. ------------------------ 

----- Colocado à votação este ponto foi aprovado por unanimidade. ----

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

Ponto Quatro: Designação de representante da Assembleia de Freguesia 

no Comité de Geminação 

----- Relativamente ao ponto quatro, designação de representante da 

Assembleia de Freguesia no Comité de Geminação, a Presidente da Mesa 

deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que explicou a 

importância desta nomeação e propôs que fosse um membro da lista do 

PSD a representar a Assembleia de Freguesia de modo a haver 

representantes dos dois partidos neste órgão. Também informou que a 

Junta de Freguesia ainda não tinha nomeado o seu representante. ------

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

----- A Presidente da Mesa disse que esta decisão cabe à Assembleia de 

Freguesia e, com a concordância dos membros do PS, sugeriu aos membros 
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do PSD, que nomeassem um representante.  Célia Sá disse que esta 

proposta iria ser ponderada. ---------- 

Ponto Cinco: Apreciação e votação do orçamento e plano plurianual de 

actividades. 

----- Inscreveram-se para usar da palavra: Célia Sá, Manuel Xará, 

Alice Pinho, Isabel Costa e André Tavares. --------------- 

----- Célia Sá questionou sobre quais as receitas provenientes das 

rendas dos edifícios e também gostaria de saber a que se referiam as 

receitas da conta de saneamento do orçamento, assim como os custos da 

conta de construções diversas. Finalizando Célia Sá disse que era 

preciso pensar nas rotundas de S. Roque considerando ser necessário 

fazer alguma coisa. --------------- 

----- Manuel Xará, pediu a palavra para questionar quais os critérios 

utilizados para a construção dos passeios nas ruas de São Roque. 

Lembrou que a rua do Calvário está mal tratada parecendo não ter 

interesse para a freguesia. Referiu ainda que o Presidente da Junta de 

Freguesia nada fez por esta rua e que existiram ruas a serem tratadas 

antes da sua. Por fim, Manuel Xará, revelou que a sua rua esteve dois 

anos para ser alcatroada e que suportou o custo dos passeios, em 

frente à sua casa, mas tem conhecimento que existem ruas onde foram 

construídos passeios sem que os proprietários tivessem que os pagar.--

------ 

----- Isabel Costa, Presidente da Junta de Freguesia no anterior 

mandato, interveio para explicar as prioridades de construção de 

passeios e ruas no centro da freguesia. Devido à existência de um 

deficiente motor, foi preciso repensar as acessibilidades, pois o 

mesmo também o solicitou à Junta, devido aos passeios não estarem 

adaptados à sua condição. Quanto à rua do Calvário, Isabel Costa 

referiu que existe mais habitantes com passeio na rua do Calvário que 

o pagaram, mas lembra que a rua já tem guias para os passeios. -------

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

----- André Tavares interveio para informar que na rua em que habita, 

também existem passeios que foram pagos em parceria com a Junta e os 

habitantes. Disse também que esteve dois anos à espera de 
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alcatroamento e referiu que as pessoas decidiram pagar os passeios em 

vez de esperar pelas obras da Junta. ------------ 

----- Em resposta a todas as questões e informações que foram 

colocadas, o Presidente Amaro Simões começou por esclarecer que a 

receita das rendas são do bar e do aluguer das instalações onde estão 

a funcionar os serviços da Componente de Apoio à Família do Jardim de 

Infância. Referiu também que não é bem uma renda mas sim um meio de 

compensar o investimento que a Junta fez. Respondendo ao assunto das 

rotundas o Presidente referiu que é da responsabilidade da Câmara. 

Quanto aos passeios começou por referir que a rua do Calvário foi a 

primeira a levar guias e saneamento. O critério para construção dos 

passeios segue o princípio que até hoje tem vindo a ser adoptado. 

Considera que os passeios são necessidade em várias ruas, mas por 

vezes surgem oportunidades e estas devem ser aproveitadas. Mais disse 

que também contribuiu para a implantação dos passeios na rua em que 

habita. Remata dizendo que este critério se mantém em vigor sendo 

igual para todos. ------------------------------ 

----- Este ponto, colocado à votação, foi aprovado com sete votos a 

favor e uma abstenção. --------------------------------- 

----- Manuel Xará questionou a situação das facturas por liquidar e 

quem eram os fornecedores, questionando também a elaboração do site. -

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

----- Amaro Simões respondeu que também não é a favor das facturas por 

liquidar ou com atrasos de pagamento aos fornecedores. Quanto ao novo 

site já está a ser tratada a sua renovação, estando a junta receptiva 

a novas propostas. -------- 

----- Manuel Xará e Célia Sá comunicaram que era preciso saber a 

estrutura e respectivos conteúdos. ---------------------------- 

----- No Período Depois da Ordem do Dia a Presidente da Mesa deu a 

palavra ao público presente. Para a intervenção do público 

inscreveram-se: Almerinda Ribeiro, António Santos, Mabela Ferraz e 

Manuel Xará. ------------------------------------------------- 
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----- Almerinda Ribeiro interveio para referir que ouviu falar de ruas 

que necessitam de arranjo e considera que a que precisa de obras 

urgentes é a Rua dos Moinhos. ------------------------- 

----- António Santos chamou à atenção para a disposição dos lugares 

dos membros da Assembleia pois não estava a compreender quem eram os 

membros eleitos pelo PSD. Referiu ter verificado, nesta sessão, que a 

atitude da oposição actual nada tinha a ver com a do mandato anterior. 

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

----- Mabela Ferraz interveio para justificar presencialmente a sua 

situação. -------------------------------------------------- 

------ Devido a uma elevada confusão na sala, a Presidente da Mesa da 

Assembleia de Freguesia interferiu para pedir aos presentes respeito 

pela Assembleia. Alertou que seria necessário cumprir o Regimento 

aprovado na presente sessão e respeitá-lo. - 

----- 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 _________________________________________ 


