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----- Aos vinte e sete dias de Junho de dois mil e catorze, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de S. João da Madeira, presidida por Norlinda Augusta de Sousa Antunes 

Correia de Lima, em sessão ordinária, na sala de sessões do Município, pelas vinte 

uma hora e trinta minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------- 

----- Ponto um - Período de intervenção do público (artigo trigésimo quinto do 

Regimento em vigor). ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois - Período de antes da ordem do dia (artigo trigésimo sexto do 

Regimento em vigor).--------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto três - Período da ordem do dia (artigo trigésimo sétimo do Regimento 

em vigor). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto três, um - Aprovação da ata de quinze de Abril de dois mil e catorze.----- 

-----Ponto três, dois - Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de 

Freguesia (alínea e) número dois do artigo nono da Lei setenta e cinco de dois 

mil e treze e artigo trigésimo sétimo número três do Regimento em vigor.------------

-----Ponto três, três - Aprovação do protocolo das trinta e cinco horas de trabalho 

semanais para vigorar a partir de um de Julho de dois mil e catorze.-------------------- 

-----Ponto três, quatro - Aprovação da primeira Revisão ao Orçamento e Plano de 

Atividades de dois mil e catorze.---------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três, cinco - Votação da aceitação da doação de livros à biblioteca de 

Fundo de Vila a favor do património da Junta de Freguesia (alínea a) número dois 

artigo nono da Lei setenta e cinco de dois mil e treze.---------------------------------------- 

Estiveram presentes nesta sessão os seguintes membros:--------------------------------------- 

-----Norlinda Augusta de Sousa Antunes Correia de Lima, Danilo da Silva Fernandes, 

Filipa Duarte Caldas Ribeiro todos do PS respetivamente Presidente, Primeiro e 

Segundo Secretário da mesa da Assembleia de Freguesia e ainda, Carlos Manuel da 

Silva Coelho, João Alberto Queirós da Silva, Maria da Conceição Duarte Leite, Pedro 

Nuno Mourato Baptista Gual, Germano de Sá Oliveira, José Manuel Arede dos Santos 

Fernandes, Jorge Correia Martins Duarte, do PSD, Tânia Guimarães Cortez, da CDU, 

Paulo Manuel Correia da Silva, Maria do Rosário Rodrigues Gestosa, Valdemar Pinto 

Vieira, Leonardo da Silva Martins, Heitor Bernardo da Silva, do PS, Domingos Alberto 

R. Silva Leite, Ângela Maria Pereira Resende, do Movimento SJM Sempre. ---------------- 
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-----Registou-se a falta do seguinte membro: Diana Oliveira da Costa, do PSD.------------ 

-----Pela Junta de Freguesia de S. João da Madeira estiveram presentes os seguintes 

membros: Presidente, Helena Teresa Anunciação Couto, Tesoureiro, Victor Marcelino 

Rodrigues Ferreira Cabral, secretário, Carlos Renato da Silva Santos, Vogais, Fátima 

Beatriz Duarte Pedro Francisco Esteves, Pedro Teixeira da Silva, Maria Antonieta 

Martins Bastos, José Adelino Oliveira Nogueira.----------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Assembleia após a saudação a todos os presentes deu início à 

sessão com a seguinte ordem de trabalho: ----------------------------------------------------------- 

-----Ponto um - Período de intervenção do público (artigo trigésimo quinto do 

Regimento em vigor).-------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----A Presidente da Assembleia questionou o público presente se pretendiam fazer 

alguma intervenção. Não se registou nenhuma intervenção por parte do público.---------- 

-----Seguidamente a Presidente da Assembleia colocou a seguinte ordem de trabalho:--  

-----O Ponto dois - Período de antes da ordem do dia (artigo trigésimo sexto do 

Regimento em vigor). ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Assembleia de Freguesia deu informação à Assembleia da 

seguinte correspondência: -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Convite para a tomada de posse dos novos corpos gerentes da Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de S. João da Madeira, (CERCI) no 

dia trinta de Abril de dois mil e catorze, onde esteve presente.---------------------------------- 

-----Convite para a peça de teatro “ Perdida no Tempo “ apresentada pelos alunos da 

Escola Secundária Dr. Serafim Leite na Casa da Criatividade no dia três de Maio de 

dois mil e catorze no qual esteve presente.----------------------------------------------------------- 

-----Convite de apresentação do site da Junta de Freguesia de S. João da Madeira na 

Sanjotec no dia quinze de Maio de dois mil e catorze onde esteve presente.---------------- 

 -----Convite para Sétimo Encontro Internacional de Ilustração que se realizou na 

Biblioteca da Junta de Freguesia de S. João da Madeira, no dia vinte de Maio de dois 

mil e catorze e justificou que não esteve presente por motivos pessoais.--------------------- 

-----Convite para o “Passeio Sénior” realizado no dia dezassete de Junho de dois mil e 

catorze e informou que por motivo de doença não esteve presente, tendo sido 

substituída pelo seu primeiro secretário, Sr. Danilo da Silva Fernandes.----------------------  
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-----Mencionou o convite para a cerimónia do “Dia Municipal do Bombeiro” no dia 28 de 

Junho e informou que estará presente.----------------------------------------------------------------- 

-----Informou sobre o convite para a Sessão de encerramento do “Urban Sketchers no 

dia 28 de Junho a realizar na fábrica “Viarco” pelas dezasseis e trinta minutos referindo 

que pelas quinze horas na referida fábrica vai-se realizar uma sessão de encerramento 

do projeto “Viarco Express”.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Com grande satisfação informou à Assembleia de Freguesia que S. João da 

Madeira, a partir do dia trinta e um de Maio de dois mil e catorze, está representada na 

Associação Nacional de Freguesia (ANAFRE), por ato eleitoral da Presidente da Junta 

da Freguesia de S. João da Madeira, como Presidente da Assembleia geral do distrito 

de Aveiro da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).----------------------------------- 

-----Seguidamente a Presidente da Assembleia referiu que não possuía mais 

informação sobre o expediente e explicou que no ponto acima referido, todos os 

membros da assembleia podem tomar a palavra e questionou os mesmos para 

posterior intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Presidente da Assembleia informou que existe sessenta minutos para a 

intervenção sendo que cada membro tinha cerca de oito minutos para intervir.------------- 

-----A Presidente da Assembleia, antes de dar a palavra aos membros da Assembleia e 

continuidade ao ponto dois, informou que um membro em falta, do PSD, não podia ser 

substituído uma vez que não chegou à mesa nenhum documento que solicitasse a 

referida substituição.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Seguidamente tomou a palavra o membro João Alberto Queirós da Silva, do PSD. 

Após cumprimentar todos os presentes, João Alberto Queirós leu um documento “ Voto 

de Pesar “ onde propôs à mesa da Assembleia ”… um voto de pesar com um minuto de 

silêncio, pelo falecimento de José da Silva Almeida…”. O referido documento contém 

uma página faz parte integrante desta ata à qual é afixado e fica registado como anexo 

um.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----De seguida tomou a palavra o membro José Manuel Arede dos Santos Fernandes, 

do PSD. Após cumprimentar todos os presentes, José Manuel Fernandes leu um 

documento “ Saudação “e propôs ”… à Assembleia de Freguesia a aprovação de um 

voto de saudação à Associação Desportiva Sanjoanense pelos meritórios resultados  
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obtidos nas diversas modalidades do clube, com especial ênfase para as subidas de 

divisão das equipas seniores masculinas de hóquei em patins e de futebol.” O referido 

documento contém duas páginas faz parte integrante desta ata à qual é afixado e fica 

registado como anexo dois.--------------------------------------------------------------------------------  

-----Posteriormente José Manuel Fernandes, referiu que como membro diretivo da 

Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) considerou despropositado o que a 

Presidente da Junta de Freguesia mencionou num artigo de um jornal. ---------------------- 

-----Tomou a palavra o membro Maria da Conceição Duarte Leite, do PSD. Após 

cumprimentar todos os presentes, Maria da Conceição Leite leu um documento que 

refere o “Passeio Sénior “ realizado a dezassete de Junho de dois mil e catorze, pela 

Junta de Freguesia de S. João da Madeira. O referido documento contém três páginas 

faz parte integrante desta ata à qual é afixado e fica registado como anexo três.---------- 

-----Porém, após a leitura do referido documento, Maria da Conceição Leite 

acrescentou que fez parte da organização de vários passeios ao longo dos anos e por 

isso sabia do que estava a expor demonstrando o seu desagrado pela maneira como 

“Passeio Sénior” decorreu.---------------------------------------------------------------------------------  

-----Tomou a palavra o membro Jorge Correia Martins Duarte, do PSD. Após 

cumprimentar todos os presentes, Jorge Correia Duarte leu um documento que refere o 

“Passeio Sénior “.O referido documento contém duas páginas faz parte integrante 

desta ata à qual é afixado e fica registado como anexo quatro.----------------------------------

-----Tomou a palavra o membro Pedro Nuno Mourato Baptista Gual, do PSD. Após 

cumprimentar todos os presentes, Pedro Nuno Gual leu um documento sobre “ O 

banco de Tempo” “…recentemente implementado em S. João da Madeira …” assim 

como o “Orçamento Participativo “ e o “ Passeio dos idosos ”. O referido documento 

contém três páginas faz parte integrante desta ata à qual é afixado e fica registado 

como anexo cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra o membro Maria do Rosário Rodrigues Gestosa, do PS. Após 

cumprimentar todos os presentes, Maria do Rosário Gestosa leu um documento que 

refere o agrado do Partido Socialista com a nova dinâmica implementada pela atual 

Junta de Freguesia de S. João da Madeira.-----------------------------------------------------------  
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-----Maria do Rosário Gestosa salientou as atividades desenvolvidas até ao momento 

assim como o novo Portal da Junta de Freguesia entre outras e referiu quanto ao 

Passeio dos Idosos, que se deve unir forças e repensar o que está errado por forma a 

minimizar falhas e proporcionar novas vivências aos seniores sanjoanenses. O referido 

documento contém uma página faz parte integrante desta ata à qual é afixado e fica 

registado como anexo seis.--------------------------------------------------------------------------------  

 -----Tomou a palavra o membro Leonardo da Silva Martins, do PS. Após cumprimentar 

todos os presentes, Leonardo Martins mencionou o dia vinte e sete de Junho de dois 

mil e catorze e lamentou trazer a esta Assembleia de Freguesia o assunto sobre os 

acordos de execução ou delegação de competências da Câmara Municipal para com a 

Junta de Freguesia de S. João da Madeira.-----------------------------------------------------------  

-----Leonardo Martins referiu que no dia vinte e dois de Abril do corrente ano o prazo 

legal terminou e relembrou à Assembleia e Fregueses que no início do ano em curso, 

em Assembleia Municipal, o Partido Socialista fez uma recomendação para que a 

Câmara Municipal encetasse contactos com a Junta de Freguesia de S. João da 

Madeira, por forma a resolver a situação o que não aconteceu. A Junta de Freguesia 

de S. João da Madeira efetuou os contactos necessários.--------------------------------------- 

-----No entanto, Leonardo Martins salientou que até à data o Presidente da Câmara 

Municipal de S. João da Madeira não cumpriu os prazos que a lei impõe. ------------------- 

-----Porém, tendo em conta o Regimento da Assembleia de Freguesia, Leonardo 

Martins propôs à mesa da Assembleia que se aditasse à ordem de trabalhos um ponto 

de discussão sobre a referida temática, no sentido de permitir a esta Assembleia fazer 

uma nova recomendação, para que a Câmara Municipal de S. João da Madeira encete 

o processo da distribuição da delegação de competências com a Junta de Freguesia de 

S. João da Madeira.--------------------------------------------------------------------------------------  

-----Posteriormente Leonardo Martins apelou à consciência dos membros da 

Assembleia de Freguesia dado que é necessário dois terços de votos favoráveis para o 

aditamento em questão, uma vez que é do interesse dos Fregueses, da Assembleia e 

da Junta de Freguesia que o assunto seja resolvido com a máxima urgência.-------------- 

-----Seguidamente a Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que antes de 

passar ao ponto três e na sequência da recomendação feita na última intervenção do  
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membro Leonardo Martins, propôs ao plenário acrescentar um ponto que seria o ponto 

três, seis com o seguinte tema: Discussão sobre transferência de competências.--------- 

-----Pedro Nuno Mourato Baptista Gual, do PSD, solicitou um pedido de esclarecimento 

à mesa da Assembleia de Freguesia, dado que segundo o regimento e no período de 

antes da ordem do dia pretendia o esclarecimento sobre a alteração da ordem de 

trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Presidente da Assembleia explicou que estava de acordo com o Regimento da 

Assembleia de Freguesia e mencionou o artigo trigésimo sexto (alínea d), (alínea e). 

-----Seguidamente o membro João Alberto Queirós da Silva, do PSD referiu que o 

artigo em questão não especifica, uma vez que o assunto em questão não estava 

contemplado no referido artigo e respetivas alíneas, e salientou que referem assuntos 

quer da Junta de Freguesia ou da Assembleia de Freguesia.------------------------------------ 

-----A Presidente da Assembleia explicou que o ponto a acrescentar à ordem de 

trabalhos refere-se com a transferência de competências.---------------------------------------- 

-----A Presidente da mesa da Assembleia deu a palavra ao membro Paulo Manuel 

Correia da Silva, do PS.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra o membro Paulo Manuel Correia da Silva, do PS. Após 

cumprimentar todos os presentes, Paulo da Silva mencionou que relativamente ao 

assunto em questão “é de toda a urgência tomar esta decisão” referiu o Regimento da 

Assembleia de Freguesia e explicou com o artigo trigésimo sexto o “Período de antes 

da ordem do dia” e mencionou o número dois (alínea d) e número três, assim como o 

artigo trigésimo sétimo “Período de ordem do dia ” o número quatro.--------------------------  

----- Paulo da Silva concluiu que o Partido Social Democrático (PSD) não entendia a 

urgência do assunto em questão, referiu que não se estava a cumprir com a lei e o 

Partido Social Democrático (PSD) ia de encontro e no mesmo sentido que a Câmara 

Municipal de S. João da Madeira, mas compreendia que eram decisões que podiam ser 

tomadas e que eram legítimas.--------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Assembleia questionou os membros para posterior intervenção. 

Não se registou nenhuma intervenção e propôs à votação a referida proposta.------------ 
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-----Porém, a Presidente da Assembleia observou que os membros estavam a consultar 

o Regimento da Assembleia de Freguesia, fez uma pequena pausa e informou os 

membros para consultarem as páginas trinta e trinta e um, do referido regimento.--------- 

-----Seguidamente foi solicitado à mesa da Assembleia um pedido de esclarecimento 

pelo membro João Alberto Queirós da Silva, do PSD, referindo que “foram 

apresentadas umas propostas à mesa que ainda não foram votadas” e salientou que as 

mesmas deviam ser votadas de seguida. Porém, João Alberto Queirós salientou que 

não era correto a votação pretendida da proposta sugerida à ordem de trabalhos e 

acrescentou que quanto à proposta que foi sugerida para votação deverá a bancada do 

PSD tomar a medida que entender.--------------------------------------------------------------------- 

-----Entretanto, a Presidente da Assembleia solicitou se algum membro da Assembleia 

pretendia intervir e referiu que dada a urgência da situação propôs à votação a 

proposta apresentada por Leonardo Martins. -------------------------------------------------------- 

----- José Manuel Arede dos Santos Fernandes do PSD, alertou a mesa da Assembleia 

que ainda não se tinha terminado o ponto número dois “Período de antes da ordem do 

dia” e que era necessário votar as propostas que foram apresentadas.----------------------- 

-----Após devidos esclarecimentos e o pedido de desculpa por parte da Presidente da 

Assembleia de Freguesia pela confusão gerada, realizou-se a votação das propostas 

apresentadas, tendo sido aprovado por unanimidade o voto de pesar assim como o 

voto de saudação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----De seguida, após ter sido concedida a palavra a Pedro Nuno Mourato Baptista 

Gual, do PSD, o referido membro invocou o Regimento da Assembleia de Freguesia e 

referiu o artigo trigésimo segundo número 3 (alínea b) na página vinte e oito, e solicitou 

à mesa dez minutos de interrupção da reunião.------------------------------------------------------ 

-----Após ter sido concedido dez minutos propostos pelo PSD, pela Presidente da 

Assembleia, reiniciou-se a sessão, e colocou-se à votação a proposta apresentada pelo 

membro, Leonardo da Silva Martins, do PS. A referida proposta teve como resultado: 

dez votos a favor do PS, sete votos contra do PSD, uma abstenção da CDU. A 

proposta foi aprovada por maioria.----------------------------------------------------------------------- 
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-----Seguidamente solicitaram á mesa da Assembleia, declarações de voto os seguintes 

membros: Tânia Cortez da CDU, Leonardo da Silva Martins, do PS e Pedro Nuno 

Mourato Baptista Gual, do PSD.--------------------------------------------------------------------------  

-----Após cumprimentar todos os presentes tomou a palavra, Tânia Cortez da CDU. -----

----Na sua declaração de voto referiu a Lei número setenta e cinco de dois mil e treze e 

o artigo número cento e trinta e três, que prevê o acordo de execução entre os 

executivos nomeadamente, Junta de Freguesia e Câmara Municipal e referiu que 

desconhece os motivos que não permitiram até ao momento o acordo, dado que não 

fizeram parte de nenhum dos executivos.-------------------------------------------------------------- 

-----Tânia Cortez mencionou que a lei prevê o acordo de execução sendo omissa 

quanto às consequências no incumprimento do referido acordo.--------------------------------  

-----Tânia Cortez sugeriu que ambos os executivos cheguem a um acordo e referiu que 

não entendia o motivo de não se ter agendado “atempadamente” na ordem de 

trabalhos o ponto em questão.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra, Leonardo da Silva Martins, do PS na sua declaração de voto 

referiu que votou favoravelmente a proposta, uma vez que teve como princípio o 

interesse dos Fregueses, da Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia, para que 

a situação seja resolvida com a máxima brevidade. ----------------------------------------------- 

-----Leonardo Martins, considerou que não foi por falta de tempo do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, o qual se encontra a meio tempo, que a situação não foi resolvida e 

considerou que foi premeditado. Afirmou que o PSD prefere estar contra a lei ao 

contrário do PS cumpre a lei.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Tomou a palavra, Pedro Nuno Mourato Baptista Gual, do PSD, na sua declaração 

de voto referiu que o PSD votou contra a proposta.-------------------------------------------------  

Pedro Gual referiu que deverão ter a informação com a divulgação adequada por forma 

a se concretizar a emissão de pareceres e discussão dos assuntos. -------------------------- 

-----No entanto, Pedro Gual acrescentou que tiveram conhecimento que houve uma 

reunião no dia vinte e sete de Junho de dois mil e catorze, entre a Sr.ª Presidente da 

Junta Freguesia e o Sr. Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------  
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-----Pedro Gual concluiu que a proposta surgiu na sequência da reunião e referiu que 

não trabalhavam dessa forma e considerou que não se podia discutir seriamente o 

assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Entretanto, Pedro Gual aproveitou para esclarecer que o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal encontra-se a tempo inteiro e apenas não se encontra em exclusividade de 

funções sendo por isso diferente e referiu que seria por questões de vencimentos.------- 

-----De seguida tomou a palavra Leonardo da Silva Martins, do PS, informou que a 

proposta apresentada não foi influenciada por qualquer reunião tal como o PSD 

mencionou. A proposta apresentada pelo mesmo foi no sentido de cumprir a lei, uma 

vez que não é cumprida desde o dia vinte e dois de Abril do corrente ano.------------------ 

-----A Presidente da Assembleia iniciou um minuto de silêncio pelo falecimento do 

freguês José da Silva Almeida.--------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Assembleia deu a palavra à presidente da Junta de Freguesia para 

responder às questões que lhe foram solicitadas.--------------------------------------------------- 

-----Após cumprimentar todos os presentes, tomou a palavra a Presidente da Junta de 

Freguesia e iniciou a sua intervenção com uma proposta à Assembleia a solicitar um  

 voto de pesar pelo falecimento do Presidente do Conselho Diretivo da Associação 

Nacional de Freguesias (ANAFRE), Dr. Joaquim Cândido Leite Moreira.---------------------  

-----De seguida a Presidente da Junta de Freguesia respondeu em primeiro lugar ao 

membro José Manuel Arede dos Santos Fernandes do PSD e no que respeita à 

Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) relembrou que o artigo foi na sequência de 

uma solicitação que lhe foi feita, no que respeita ao autocarro da Junta de Freguesia e 

que foi cedido à Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) referiu que o mesmo é 

património público.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Presidente da Junta de Freguesia salientou que não houve nenhuma intenção de 

ofender alguém, que no referido artigo limitou-se a constatar fatos.----------------------------  

A Presidente da Junta de Freguesia mencionou que sente muito orgulho pelas vitórias 

que a Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) vai obtendo. Acrescentou que 

existem formas de comemorar: não é através da deterioração de património público, 

nomeadamente com o autocarro da Junta de Freguesia e lamentou que a interpretação  
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do artigo, por parte do membro José Manuel Arede dos Santos Fernandes do PSD, 

tenha sido de forma ofensiva.----------------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao evento “passeio dos idosos”, a Presidente da Junta de Freguesia 

lembrou que se realizou no dia dezassete de Junho de dois mil e catorze e foi realizado 

num conceito diferente.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Junta de Freguesia referiu que elaboraram um inquérito e através 

de uma amostra tiveram a percepção que houve agrado por parte das pessoas, quanto 

à novidade no passeio dos idosos, pois continha passeio de barco e de autocarro, mas 

salientou que o almoço não correu da forma que seria desejável.------------------------------ 

-----A Presidente da Junta de Freguesia referiu que adjudicou o evento para oitocentas 

e vinte pessoas e salientou que as instalações têm eventos com capacidade desde 

quinhentos até mil pessoas.------------------------------------------------------------------------------  

-----A Presidente da Junta de Freguesia reconheceu que o dia estava muito quente e 

informou que quanto à falta de ventilação teve conhecimento que houve uma anomalia 

numa das colunas do ar forçado. ------------------------------------------------------------------------

----No que respeita ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) informou que 

houve duas pessoas que se sentiram mal, sendo que uma delas por coma alcoólico e 

outra por ser diabética. Ambas foram acompanhadas por Victor Cabral que faz parte do 

executivo da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------ 

-----Relativamente ao regresso das pessoas, a Presidente da Junta de Freguesia 

informou que inicialmente as pessoas deveriam dirigir-se pela ordem do autocarro 

conforme estava referido, mas devido ao calor que se fazia sentir e de algumas das 

pessoas terem saído do recinto, a opção tomada foi no sentido de tornar o regresso 

das mesmas com eficiência e rapidez.------------------------------------------------------------------ 

-----A Presidente da Junta de Freguesia considerou aos jornais que a contactaram que 

“a parte do almoço não correu muito bem “ salientou que quando existem novidades 

nos eventos que há sempre riscos e concluiu que assume os riscos políticos que 

possam surgir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -----A Presidente da Junta de Freguesia esclareceu uma frase que Jorge Correia 

Martins Duarte, do PSD, retirou dos jornais da localidade e explicou que houve uma 

interpretação errada e esclareceu com as seguintes palavras “…que as entidades que  
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estavam a fornecer o serviço não estavam preparados ou não se mostraram à altura do 

evento que nós estávamos a organizar”.--------------------------------------------------------------- 

-----De seguida, a Presidente da Junta de Freguesia mencionou o Banco de Tempo e 

explicou que é uma iniciativa da sociedade civil e o que a Junta de Freguesia pretende 

é apoiar a iniciativa e ajudar na sua implementação.----------------------------------------------- 

-----A Presidente da Junta de Freguesia referiu que Rita Pereira é um elemento da 

Juventude do Partido Socialista e deu o seu contributo, como militante do Partido 

Socialista, com a ideia do Banco de Tempo o qual foi inserido no Plano de Atividades 

da Junta de Freguesia, que foi aprovado por esta Assembleia.----------------------------------  

Informou que Rita Pereira é uma das coordenadoras do Banco de Tempo assim como 

Margarida Barbedo e Maria Helena entre outros elementos. Salientou que o Banco de 

Tempo não tem conotações a nível partidário e convidou os membros da Assembleia a 

participarem no projeto do Banco de Tempo que é da sociedade civil.------------------------ 

-----No que concerne ao Orçamento Participativo a Presidente da Junta de Freguesia 

salientou que o Orçamento Participativo faz parte do Plano de Actividades do ano em 

curso, o qual foi aprovado por esta Assembleia de Freguesia.-----------------------------------

-----A Presidente da Junta de Freguesia referiu que o engenheiro Pedro Santos assim 

como Rita Pereira e outras entidades que se identificam com o Partido Socialista 

sempre ajudaram de forma relevante com o seu trabalho voluntário.-------------------------- 

-----A Presidente da Junta de Freguesia considerou que teve sempre como postura a 

inclusão e referiu que desejou sempre incluir todo o tipo de posições políticas para 

colaborarem na implementação do Orçamento Participativo.-------------------------------------  

-----De seguida a Presidente da Assembleia de Freguesia propôs o voto de pesar pelo 

falecimento do Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE), Dr. Joaquim Cândido Leite Moreira, tendo sido aprovado por unanimidade.- 

-----Seguidamente a Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à seguinte 

ordem de trabalho:-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto três, um - Aprovação da ata de quinze de Abril de dois mil e catorze.----- 

-----A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou aos membros intervenção sobre 

o ponto em questão e registou o pedido de intervenção por parte de Tânia Cortez, da 

CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----Tomou a palavra Tânia Cortez, da CDU, considerou que a ata não estava bem 

redigida e deu como exemplo os seguintes parágrafos: “Relativamente ao passeio dos 

idosos considera que houve uma crítica do Partido Socialista e afirmou que a estrutura 

inicial básica do passeio se mantem, nomeadamente a viagem, o almoço e a 

animação. Pretendem introduzir nestes passeios que as pessoas tenham algo de 

diferente colocando no mesmo uma vertente cultural. “; “Em relação ao Parque Nossa 

Senhora dos Milagres, a Presidente da Junta de Freguesia informou que tem 

determinadas competências e pretende acordar com a Câmara Municipal de S. João 

da Madeira é a gestão dos espaços verdes, sendo estes um dos objetivos que esta 

Junta de Freguesia pretende adquirir.” e declarou que o seu voto seria de  abstenção.-- 

 -----A Presidente da Assembleia de Freguesia propôs à votação a referida ata sendo 

aprovada por maioria com uma abstenção de Tânia Cortez da CDU.-------------------------- 

-----De seguida a Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à seguinte ordem 

de trabalho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três, dois - Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de 

Freguesia (alínea e) número dois do artigo nono da Lei setenta e cinco de dois 

mil e treze e artigo trigésimo sétimo número três do Regimento em vigor.------------ 

-----A Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra à Presidente da Junta de 

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

-----A Presidente da Junta de Freguesia referiu que existem três questões básicas que 

pretendia esclarecer nomeadamente as instalações da Junta de Freguesia; Clarificação 

da situação do Parque da Nossa Senhora dos Milagres e transferência de 

Competências para a Junta Freguesia.----------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Junta de Freguesia salientou uma reunião com o Sr. Presidente da 

Câmara onde informou que a reunião seria para abordar os temas acima referidos e 

não teve qualquer tipo de conteúdo.--------------------------------------------------------------------- 

 -----A Presidente da Junta de Freguesia referiu que estavam disponíveis para outras 

reuniões e que estavam abertos a discutir outras propostas. Porém constatou que não 

houve resposta às propostas apresentadas assim como não teve outras propostas para 

discussão na referida reunião.---------------------------------------------------------------------------- 
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-----Tomou a palavra Tânia Cortez, da CDU, salientou que os documentos anexos à 

convocatória sejam entregues com antecedência e no prazo mínimo de oito dias 

conforme o Regimento da Assembleia de Freguesia prevê no seu artigo quarto.----------  

-----No que respeita ao Orçamento participativo, Tânia Cortez referiu que era uma 

pequena parte e que se aproxima dos três por cento da verba do Orçamento inicial 

sendo que na sua opinião “ é quase nada participado “--------------------------------------------  

-----Tânia Cortez defendeu uma questão política e referiu o Orçamento participado por 

oposição a Orçamento Participativo e realçou que não apoiam este modelo, uma vez 

que se limita a ouvir as populações com uma verba insignificante do Orçamento.--------- 

----Tânia Cortez considerou um valor maior que contribua com um orçamento 

participado de forma que estejam definidas soluções para principais preocupações da 

população.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Tânia Cortez concluiu que defendia um Orçamento participado para que os 

responsáveis políticos tenham uma auscultação da vontade das populações de modo 

que haja consequências práticas e reais no plano de actividades do executivo e não 

defende um modelo que se reduz a três por cento da verba a gastar.-------------------------  

-----Tânia Cortez salientou o Banco de Tempo como associação formal ligado à Graal e 

realçou que não faz parte da Junta de Freguesia, não entendia a inclusão da sua 

atividade na informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia.------------------------ 

-----A Presidente da Junta de Freguesia esclareceu: no que respeita ao Orçamento 

participativo a sua designação é “Orçamento participativo” e informou que a verba 

estipulada é de dez por cento do Orçamento.-------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Banco de Tempo a Presidente da Junta de Freguesia concordou com 

Tânia Cortez e de futuro não colocará nenhuma referência do Banco de Tempo.---------  

De seguida a Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à seguinte ordem de 

trabalho:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto três, três - Aprovação do protocolo das trinta e cinco horas de trabalho 

semanais para vigorar a partir de um de Julho de dois mil e catorze.-------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou aos membros da Assembleia se 

pretendiam intervir.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que assinaram o 

protocolo com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL). ------------ 

-----De seguida, a Presidente da Junta de Freguesia informou que recebeu uma 

comunicação referindo que os documentos devem ser assinados pelo Secretário de 

Estado mas, não coloca em causa o vínculo e a eficácia do protocolo que assinaram 

com o STAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Assembleia de Freguesia propôs à votação o ponto acima referido 

na ordem de trabalho, tendo sido aprovado pela maioria com onze votos a favor e sete 

abstenções do PSD.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Seguidamente foi solicitado à mesa da Assembleia três declarações de voto, por 

Tânia Cortez da CDU, Jorge Correia Martins Duarte, do PSD, Paulo Manuel Correia da 

Silva,do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra Tânia Cortez, da CDU, declarou que a CDU estava de acordo 

com a proposta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra, Jorge Correia Martins Duarte, do PSD, declarou referindo a Lei 

setenta e oito de dois mil e treze o seu número dois e fez um historial do assunto.-------  

-----A Presidente da Assembleia de Freguesia cortou a palavra a Jorge Correia Martins 

Duarte, uma vez que a mesa da Assembleia informou que não podia fazer um historial 

mas, unicamente uma declaração de voto com a respetiva justificação.---------------------- 

Jorge Correia Martins Duarte declarou que o PSD absteve-se pelo direito de 

igualdade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra Paulo Manuel Correia da Silva, do PS, declarou que o PS votou a 

favor porque consideram as quarenta horas não ser sinónimo de produtividade e 

pretendem funcionários felizes e produtivos nas trinta e cinco horas.-------------------------- 

-----De seguida a Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à seguinte ordem 

de trabalho:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto três, quatro - Aprovação da primeira Revisão ao Orçamento e Plano de 

Atividades de dois mil e catorze.---------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou aos membros intervenção sobre o 

ponto em questão e registou a intervenção de Paulo Manuel Correia da Silva, do PS, e 

de Tânia Cortez, da CDU.---------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Tomou a palavra Paulo Manuel Correia da Silva, do PS, que, felicitou o executivo 

da Junta de Freguesia e considerou que perante o reforço global do Orçamento 

verificou que quarenta por cento foi contemplado para acção social e, manifestou a 

proximidade que o executivo possui perante a população.---------------------------------------- 

-----Tomou a palavra Tânia Cortez que salientou que o documento é demasiado técnico 

e sugeriu que fosse acompanhado de texto descritivo para melhor compreensão do 

mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne à revisão do Orçamento, Tânia Cortez referiu que compreende 

que o mesmo tem de existir e salientou o saldo de gerência. ----------------------------------- 

-----Relativamente ao conteúdo do referido documento Tânia Cortez informou que não 

iria votar a favor a revisão do Orçamento e ressalvou como positivo o reforço da acção 

social assim como a verba para as atividades desportivas.--------------------------------------- 

-----Tânia Cortez fez duas questões na primeira referiu em termos práticos em que se 

traduz o reforço da revisão orçamental e na segunda se as alterações justificam alterar 

o plano de actividades.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra a Presidente da Junta de Freguesia salientou a verba que 

transitou do saldo da gerência anterior no valor de trinta e oito mil quatrocentos e vinte 

euros e vinte e três cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------  

-----A Presidente da Junta de Freguesia informou que na página número quatro do 

referido documento havia um erro de software. Os valores correspondentes às 

Instituições de âmbito social no que respeita á soma de trinta mil cento e doze euros e 

vinte e três cêntimos não estavam corretos.----------------------------------------------------------  

-----A Presidente da Junta de Freguesia informou que no âmbito desportivo reforçou a 

verba porém quanto ao plano de atividades a nível estratégico não irá ser alterado.------ 

-----De seguida a Presidente da Assembleia propôs à votação a ordem de trabalho 

acima referida tendo sido aprovado por maioria e uma abstenção de Tânia Cortez da 

CDU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Assembleia deu início à seguinte ordem de trabalho:-------------------  

Ponto três, cinco - Votação da aceitação da doação de livros à biblioteca de 

Fundo de Vila a favor do património da Junta de Freguesia (alínea a) número dois 

artigo nono da Lei setenta e cinco de dois mil e treze.---------------------------------------- 
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-----A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou a intervenção dos membros e 

não havendo nenhum registo para intervenção propôs de imediato a votação em 

separado. A doação um e dois foram ambas aprovadas por unanimidade.------------------- 

-----Seguidamente a Presidente da Assembleia esclareceu os membros que a proposta 

sobre e existência do pontos três seis não chegou aos dois terços conforme a lei prevê 

e por esse motivo não foi inserida na ordem de trabalhos da sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Após a leitura da minuta da ata, pelo segundo secretário Filipa Duarte Caldas 

Ribeiro, a Presidente da Assembleia de Freguesia propôs á votação a mesma tendo 

sido aprovada por unanimidade e em nome da mesa, desejou a todos os presentes 

boas férias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----Nada mais havendo a tratar a Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou os 

trabalhos da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de S. João da Madeira. 

 

 

 

 

 

 

A Presidente da Mesa-----------------------------------------------. 

 

O 1ºSecretário --------------------------------------------------------. 

 

O 2ºSecretário --------------------------------------------------------. 

 


