ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ARGANIL
-------- Aos trinta dias de abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e vinte minutos,
reuniu na sede da autarquia local Freguesia de Arganil, sita à avenida José Augusto de
Carvalho, número oito B, primeiro andar, Arganil, a Assembleia de Freguesia de Arganil,
conforme teor da respetiva convocatória, tendo estado presentes os seus membros Carlos
Alberto Ventura Fernandes, na qualidade de presidente da mesa da assembleia, Armando
Jorge Oliveira Mendes Lopes, na qualidade de primeiro secretário da mesa da assembleia,
Dora Marisa Lopes Pinheiro, na qualidade de segunda secretária da mesa da assembleia,
Cláudia Sofia Alves Fernandes, Artur Carlos Travassos Dinis, José Manuel Paiva Marques e
Sandra Maria da Costa Brandão Lopes, na qualidade de membros da assembleia de freguesia
de Arganil. Presentes estiveram também, nos termos do disposto nos números um e três do
artigo décimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de
dezoito de setembro, na redação dada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois, de
onze de janeiro, João António Travassos Nunes e Lucília Joaquina de Mateus Ferreira
Rebelo, Presidente da Junta de Freguesia e Vogal, respetivamente. Verificaram-se as
ausências dos membros da assembleia Bruno Miguel Fernandes dos Santos e Maria do Céu
Brito Coelho Alves Paulino. ------------------------------------------------------------------------------------ Verificada a existência de quórum, o presidente da mesa deu por iniciada a sessão
com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- “Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------- 1. Assuntos de Interesse para a Freguesia. ---------------------------------------------------------- 2. Apresentação e votação da Ata da sessão realizada a 26 de Dezembro de 2014.----------- Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Apreciação e parecer da proposta da Junta de Freguesia relativa à toponímia da
Lomba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Apreciação e parecer da proposta da Junta de Freguesia relativa à toponímia das
Torrozelas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Apreciação e parecer da proposta da Junta de Freguesia relativa à toponímia de
Arganil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência do ano de 2014, do
Órgão Executivo da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 5. Informação do Presidente da Junta de Freguesia da atividade mais relevante bem
como da situação financeira desta Junta de Freguesia, no período que mediou entre esta e a
anterior assembleia ordinária.”--------------------------------------------------------------------------------- Pelas vinte e uma horas e vinte e cinco minutos o presidente da assembleia deu por
iniciado o tratamento do ponto número um do período antes da ordem do dia, da respetiva
ordem de trabalhos: assuntos de interesse para a freguesia, tendo ocorrido as seguintes
inscrições dos seus membros: Carlos Fernandes, Cláudia Fernandes, Sandra Lopes e Artur
Dinis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Fernandes demonstrou satisfação com o arranjo efetuado no passeio junto da
igreja matriz. Declarou que, no entanto, os paralelos não ficaram bem fixados tendo
observado que alguns já se encontram soltos, considerando que não basta a colocação de
areia para a respetiva fixação sendo necessário o uso de cimento ou massa apropriada para o
efeito, sob pena de, no lugar de paralelos, vir a dar-se a existência de buracos. ------------------------ A deputada Cláudia Fernandes relembrou a necessidade de intervir aos níveis de
iluminação e pintura da passadeira para peões junto à casa da criança. Manifestou que
enquanto não for possível realizar tudo o que é necessário, que pelo menos se pintem as

passadeiras existentes naquela zona. Alertou ainda para a necessidade de ser efetuada
intervenção na estrada do Rochel, junto da casa do senhor Simões, já que o abatimento da
via provoca dificuldades ao trânsito rodoviário, manifestando que quanto mais tarde se
resolver o problema mais difícil será, pois a área danificada será maior. -------------------------------- Pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos a deputada Maria do Céu Paulino
chegou à reunião, a qual, após cumprimentar os presentes, referiu que o seu pequeno atraso
se deveu à necessidade de tratamento de assuntos pessoais. A mesa considerou relevado o
atraso, passando a deputada a integrar a assembleia. -------------------------------------------------------- Seguidamente usou a palavra a deputada Sandra Lopes que reforçou a necessidade de
as passadeiras para peões na zona do Prazo serem devidamente pintadas. Informou que na
estrada que liga Arganil a Folques, especificamente junto à ponte do Mourão, existem dois
buracos de tamanho considerável, situação que, por a via ser estreita, pode originar a
ocorrência de acidentes rodoviários já que a reação normal e imediata de qualquer condutor é
afastar-se deles, podendo assim colidir com veículo que venha em sentido contrário ou com
o próprio muro ali existente. Salientou ainda a perigosidade existente na rua Congregação
das Filhas de S. José, nomeadamente junto à casa do senhor Zeferino, uma vez que as
sarjetas ali existentes não têm qualquer grade de proteção. Disse ainda achar necessárias
ações de pintura nas avenidas dos bombeiros voluntários e José Augusto de Carvalho, pois já
mal se notam os traços no meio da via e junto aos passeios. ----------------------------------------------- Artur Dinis insistiu na necessidade da colocação de espelho refletor no
entroncamento da rua Congregação das Filhas de S. José e a rua das Costeiras, assunto que já
abordado na última sessão do órgão, bem como sobre a necessidade de intervenção a efetuar
no entroncamento da rua de Olivença e rua António Galvão, local que considera ser bastante
perigoso no âmbito da circulação rodoviária, caso que também foi abordado em reuniões
anteriores sem que nada tenha sido feito. Informou ainda sobre o estado bastante degradado
em que se encontra o pavimento da rua do Vale Cid, julgando que o mesmo carece de obras
urgentes de manutenção. ---------------------------------------------------------------------------------------- A deputada Maria do Céu solicitou o uso da palavra tendo obtido a concordância do
presidente da mesa da assembleia de freguesia. Informou que a sarjeta existente junto do
prédio da “AMMA” não está totalmente protegida pela grelha ali existente, facto que, para
além de ser perigoso para os peões se torna bastante incomodativo para quem permanece nas
imediações devido ao barulho provocado pelos veículos que por ali passam e
inevitavelmente entram em contacto com a parte da grade existente e com a sarjeta. ------------------ Cerca das vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos verificou-se a chegada do
vogal do órgão executivo Pedro Alexandre Pinto Alves. --------------------------------------------------- O uso da palavra foi concedido ao presidente da junta de freguesia a fim de prestar as
informações e esclarecimentos convenientes em relação às questões e assuntos colocados
pelos membros da assembleia. Relativamente ao reparo efetuado pelo membro Carlos
Fernandes informou ter tomado o devido apontamento e que vai providenciar para que os
paralelos sejam eficazmente fixados ao solo. Disse concordar com a necessidade que existe
relativamente à pintura das passadeiras de peões e informou ter conhecimento que o
município está a preparar empreitada para os trabalhos de pintura dos pavimentos dos
principais arruamentos de Arganil, incluindo passadeiras. No que à estrada do Rochel diz
respeito informou ter tomado a devida nota e que vai analisar a questão no sentido de o
problema vir a ser debelado o mais rapidamente possível. Disse que a hipotética carência de
iluminação da passadeira de peões localizada junto à casa da criança está a ser analisada,
tendo já dado conhecimento aos serviços do município. Quanto à estrada do Mourão
informou conhecer o problema e que possui informação que o município tem projetada
empreitada para o alcatroamento da estrada, o que decerto resolverá o problema aquando da
respetiva execução. Adiantou que o espelho refletor de que o membro Artur Dinis falou vai

ser colocado com a maior brevidade. Relativamente à necessidade de intervenção nas ruas do
Vale Cid e Amândio Galvão manifestou que o custo dessas obras ultrapassa as capacidades
financeiras da freguesia mas que informará a câmara municipal sobre o assunto e
necessidade de resolução. Quanto à proteção das sarjetas nos dois locais indicados informou
ter tomado o devido apontamento, afirmando que julga serem casos de fácil de resolução,
através dos serviços municipais do sector de serralharia a fim de serem elaboradas e ali
colocadas as grades de proteção adequadas. ----------------------------------------------------------------- Tendo o presidente da assembleia questionado os seus membros se as intervenções do
presidente do órgão executivo os tinham esclarecido ou se, por outro lado, tinham mais
alguma questão a colocar ou dúvida a ver esclarecida, todos se manifestaram no sentido que
as informações tinham sido esclarecedoras. Foi assim dado por encerrado o ponto número
um do período antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------ De imediato passou-se ao ponto número dois do período antes da ordem do dia:
apresentação e votação da ata da sessão realizada a vinte e seis de dezembro de dois mil e
catorze. O presidente da assembleia propôs a dispensa da leitura da ata, uma vez que julgava
ser do conhecimento de todos os membros da assembleia através do respetivo envio
atempado por correio eletrónico, tendo contudo informado os presentes que deviam tecer
qualquer comentário à mesma se assim o desejassem. Colocada à votação a ata foi aprovada
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da assembleia deu por iniciado o tratamento do ponto número um da
ordem do dia da ordem de trabalhos: apreciação e parecer da proposta da Junta de Freguesia
relativa à toponímia da Lomba. Após breve introdução efetuada pelo presidente do órgão
executivo sobre o teor do documento foi emitido parecer favorável com a concordância de
todos os membros da assembleia de freguesia de Arganil. O documento dá-se por
integralmente reproduzido fazendo parte integrante da presente ata, como seu anexo. ---------------- O presidente da assembleia deu por iniciado o tratamento do ponto número dois da
ordem do dia da ordem de trabalhos: apreciação e parecer da proposta da Junta de Freguesia
relativa à toponímia das Torrozelas. Após breve introdução efetuada pelo presidente do
órgão executivo sobre o teor do documento foi emitido parecer favorável com a
concordância de todos os membros da assembleia de freguesia de Arganil. O documento dáse por integralmente reproduzido fazendo parte integrante da presente ata, como seu anexo. -------- O presidente da assembleia deu por iniciado o tratamento do ponto número três da
ordem do dia da ordem de trabalhos: apreciação e parecer da proposta da Junta de Freguesia
relativa à toponímia de Arganil. Após breve introdução efetuada pelo presidente do órgão
executivo sobre o teor do documento foi pelo membro José Manuel Marques manifestada
intenção de intervir. Declarou que, a exemplo do que acontecia com certos nomes dados aos
arruamentos, designadamente com a introdução dos respetivos graus académicos antes do
nome, quando existiam, era de opinião que as profissões de outros que não possuíam ou
tinham possuído graus académicos também deviam anteceder os seus nomes, como sejam
“agricultor”, “carpinteiro”, “latoeiro”, etc. Todos os membros da assembleia concordaram
com as considerações feitas pelo membro José Marques. Relativamente à proposta
apresentada pela junta foi emitido parecer favorável com a concordância de todos os
membros da assembleia de freguesia de Arganil. O documento dá-se por integralmente
reproduzido fazendo parte integrante da presente ata, como seu anexo. --------------------------------- O presidente da assembleia deu por iniciado o ponto número quatro da ordem do dia:
apresentação, discussão e votação da conta de gerência do ano de dois mil e catorze, do
órgão executivo da freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao presidente da junta de freguesia a fim de ser prestada
introdução ao documento este esclareceu qua as contas foram apresentadas e organizadas no
estrito cumprimento do plano oficial de contas das autarquias locais, que os valores relativos

à despesa atingiram grau de execução na ordem dos oitenta e seis vírgula setenta e oito por
cento, facto que salienta e considera bastante positivo e revelador que o orçamento foi
elaborado de forma prudente. No que à receita diz respeito informou que os valores
atingiram grau de execução de cem vírgula cinquenta pontos percentuais, nível superior às
previsões, ao que não é alheio o facto de se ter verificado aumento imprevisto das receitas
provenientes do imposto municipal sobre imóveis, já que as freguesias passaram a beneficiar
de pequena percentagem mas significativa em valores absolutos, do imposto liquidado sobre
prédios urbanos. Disse ser de opinião que as contas verificadas e apresentadas traduzem
valores que manifestam gestão cuidada e rigorosa, concluindo assim que o orçamento não só
não foi inflacionado como foi bem executado. --------------------------------------------------------------- O presidente da mesa da assembleia de freguesia de Arganil questionou os membros
presentes se algum pretendia exercer o uso da palavra. O deputado José Manuel Paiva
Marques colocou algumas questões relacionadas com valores e sua imputação a
determinadas rubricas, atendendo à natureza das receitas e das despesas. Após prestação dos
devidos esclarecimentos por parte do presidente do órgão executivo sobre aqueles valores e
que a imputação dos mesmos às rubricas respetivas estavam em estrita consonância com as
que existiam no plano oficial de contas, o deputado manifestou que se encontrava
devidamente esclarecido. Então foi pelo presidente da mesa colocado o documento à
votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. O documento “Prestação de Contas
relativas ao ano financeiro de 2014” dá-se por integralmente reproduzido fazendo parte
integrante da presente ata, como seu anexo. ------------------------------------------------------------------ Seguidamente o presidente da mesa deu início ao tratamento do ponto número cinco
da ordem do dia: informação do presidente da junta de freguesia da atividade mais relevante
bem como da situação financeira desta junta de freguesia, no período que mediou entre esta e
a anterior assembleia ordinária. --------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao presidente do órgão executivo a fim de este tecer as
usuais considerações introdutórias da informação em apreciação. ---------------------------------------- O presidente da junta de freguesia procedeu, de forma resumida, à explanação da
informação acerca da atividade do executivo, bem como da situação financeira, nos termos
da alínea v) do número um do artigo décimo oitavo da lei número setenta e cinco barra dois
mil e treze, de doze de setembro, do conhecimento prévio dos membros da assembleia,
através da distribuição no início da reunião. ----------------------------------------------------------------- Tendo o presidente da mesa questionado os membros da assembleia se tinham
alguma questão a colocar ao presidente do órgão executivo e não tendo, nenhum destes,
manifestado tal intenção, foi dado por encerrado o tratamento do ponto número cinco da
ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Esgotado o tratamento da ordem de trabalhos, o presidente da mesa da assembleia
Carlos Alberto Ventura Fernandes questionou os presentes sobre se alguma coisa tinha
ficado esquecida ou por dizer. Verificado o silêncio dos membros da assembleia deu por
encerrada a sessão quando eram cerca de vinte e três horas e sete minutos, da qual se lavrou
a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo presidente da assembleia,
Carlos Alberto Ventura Fernandes e por mim Armando Jorge Oliveira Mendes Lopes,
primeiro secretário da mesa da assembleia de freguesia de Arganil, que a redigi. ---------------

____________________________________________

____________________________________________

