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--------Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu na sede da 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 Segundo Secretário da mesma Mesa, Rui Manuel 

Dias Francisco, Abel Ventura Fernandes, Maria Patrocínia Marques da Costa Rodrigues, 

Maria da Graça Moniz da Silva Ferreira e João Manuel Pinto Vinagre, na qualidade de 

membros da Assembleia de Freguesia de Arganil. Após chamada nominal dos constituintes 

da assembleia, foi verificada a ausência de Leonel da Conceição Costa, ficando a aguardar-

-se a apresentação da justificação da falta, por escrito, conforme dispõe o número dois do 

artigo décimo A da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, na redação 

dada pela Lei número cinco A barra dois mil de dois, de onze de Janeiro, se assim o 

entender. Presentes estiveram também, nos termos do disposto no artigo décimo segundo 

das normas supramencionadas, João António Travassos Nunes, Lucília Joaquina Mateus 

Ferreira Rebelo e Pedro Alexandre Pinto Alves, presidente da Junta de Freguesia, 

secretária e tesoureiro, respetivamente. -------------------------------------------------------------- 

--------Constituída a mesa da Assembleia e verificada a existência de quórum, o seu 

Presidente deu por iniciada a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------- 

-------- “Ponto um – Apresentação e votação da Acta da sessão realizada a 29 de Dezembro 

de 2011; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto dois – Análise de Assuntos de Interesse para a Freguesia; ----------------------- 

--------Ponto três – Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência do ano de 

2011, do Órgão Executivo da Freguesia; ------------------------------------------------------------ 

--------Ponto quatro – Aprovação da Tabela de Taxas e Licenças.”. ---------------------------- 

--------De imediato o Presidente da Assembleia deu por iniciado o ponto um da ordem de 

trabalhos, propondo a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma vez que julgava ser 

do conhecimento atempado de todos os membros da Assembleia, quer através do respetivo 

envio por correio electrónico quer por entrega em papel, tendo contudo informado os 

presentes que poderiam tecer qualquer comentário à mesma se assim o desejassem. A 

proposta foi unanimemente aceite. Dado que nenhum dos membros manifestou vontade em 

expressar qualquer comentário, foi a sua aprovação colocada à votação, tendo a referida ata 

sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 

--------De imediato passou-se ao ponto número dois da ordem de trabalhos: análise de 

assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

--------Registaram-se as inscrições dos membros Maria Patrocínia Marques da Costa 

Rodrigues, Carlos Alberto Ventura Fernandes e Armando Jorge Oliveira Mendes Lopes. -- 

--------Passou a usar a palavra a deputada Maria Patrocínia que informou que a placa 

toponímica da Praça do Regionalismo se encontra derrubada, sendo de opinião que o 

método de colocação utilizado, no que se relaciona com a resistência de fixação, não é o 

mais adequado dado parecer-lhe que a mesma é fácil e frequentemente derrubada. Referiu 

que os bancos de madeira instalados no mesmo espaço carecem de intervenções de 

reparação e manutenção, principalmente nas peças de madeira de que são compostos. 



Informou também que o piso do espaço que se encontra entre o edifício da biblioteca 

municipal e o estabelecimento de café, na Avenida das Forças Armadas, necessita também 

de intervenção, designadamente nos blocos quadrados que se encontram soltos do solo, 

pois quando ocorre precipitação a água que ocupa aqueles espaços sai bruscamente dos 

mesmos quando pisados, tendo como consequência que os transeuntes fiquem com o 

calçado, vestuário e membros inferiores molhados, situação tão desagradável como 

imprevista dado não ser possível detetar os blocos que se encontram no referido estado. 

Informou ainda que o passeio sito na mesma avenida, contíguo ao prédio habitacional que 

se situa mais próximo do hotel de Arganil, mais precisamente ao lado do espaço de 

estacionamento de motociclos, apresenta bastantes pedras soltas, anomalia que julga ser de 

fácil resolução e que urge reparar antes que ocorram lesões físicas nos peões que utilizam o 

passeio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguiu-se a intervenção de Carlos Fernandes que questionou o presidente do órgão 

executivo sobre o ponto de situação do processo de repavimentação da estrada do Rochel, 

designadamente das intenções e ponto de situação do respetivo concurso. --------------------- 

-------- Seguidamente usou da palavra Armando Jorge Lopes também no sentido de obter 

informação sobre as obras de recuperação e repavimentação da Rua Comendador Saúl 

Brandão e arruamentos da zona envolvente da Igreja Matriz de Arganil. ----------------------- 

--------Finalizadas as intervenções dos deputados previamente inscritos, foi pelo Presidente 

da Mesa concedida a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que informou ter 

tomado nota dos assuntos abordados pela deputada Maria Patrocínia Rodrigues sendo de 

opinião que seriam de fácil resolução e carecerem de ser tratados no mais curto período de 

tempo possível. Relativamente à estrada do Rochel disse possuir informação do Município 

que apesar dos trabalhos de medição estarem efetuados, o necessário concurso será lançado 

de modo a que a obra venha a ser executada em dois mil e treze. Quanto às obras de 

repavimentação referidas pelo membro Armando Lopes disse estar em condições de 

afirmar que a execução está para breve, tudo apontando para finais de maio e/ou princípios 

de junho. Lembrou que esta obra tinha sido já adjudicada em concurso anterior não tendo 

contudo sido sequer iniciada por falência da empresa adjudicatária. Informou que a 

empreitada inclui também intervenção em pequeno troço da estrada da Aveleira. ------------ 

--------Tendo o Presidente da Mesa da Assembleia questionado se as explicações prestadas 

pelo Presidente do executivo tinham sido suficientemente esclarecedoras em relação às 

questões formuladas pelos membros que compõem o órgão ou se por outro lado alguém 

queria ainda usar da palavra a fim de colocar alguma questão e não tendo ocorrido por 

parte de nenhum deputado essa intenção, foi dado por encerrado o tratamento do ponto 

número dois da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 

-------De imediato o Presidente da Assembleia considerou aberto o tratamento do ponto 

número três da ordem de trabalhos: apresentação, discussão e votação da conta de gerência 

do ano de dois mil e onze, do órgão executivo da Freguesia. ------------------------------------- 

--------O Presidente da Junta de Freguesia fez breve referência às taxas de execução da 

receita e da despesa, as quais considerou terem tido níveis razoáveis. Disse que segundo 

informações recolhidas junto do Presidente da Câmara Municipal a obra da estrada das 

Lavegadas não poderá ser efetuada durante o ano em curso, referindo estar previsto que a 

verba orçada relativamente à obra deverá ser aplicada em trabalhos a desenvolver junto à 

capela do Maladão, sendo assim provável que o órgão executivo da Freguesia prepare a 

respetiva alteração orçamental a apresentar à assembleia. ---------------------------------------- 

--------O Presidente da Assembleia deu início ao procedimento de inscrições do respetivos 

membros para o exercício da palavra. Não tendo sido registadas inscrições para o efeito foi 

colocada à votação a aprovação da conta de gerência do ano de dois mil e onze, que na 



ausência de qualquer abstenção ou voto desfavorável foi considerada aprovada por 

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

--------De imediato o Presidente da Assembleia deu como aberto o tratamento do ponto 

número quatro da ordem de trabalhos: aprovação da tabela de taxas e licenças, tendo 

solicitado esclarecimento sobre os aspetos principais que distinguem as várias designações 

dos canídeos – companhia, fins militares, etc. ------------------------------------------------------ 

--------O Presidente da Junta de Freguesia informou que a matéria se encontra devidamente 

regulada por legislação existente, a qual poderia ser disponibilizada. --------------------------- 

--------Não tendo existido qualquer inscrição para o uso da palavra relativamente ao ponto 

em análise, foi a tabela de taxas e licenças colocada à aprovação da assembleia. Sem 

registo de votos contrários nem abstenções foi considerada aprovada por unanimidade. ----- 

--------O Presidente da Junta de Freguesia procedeu ainda, de forma resumida, à 

explanação da informação acerca da atividade do executivo, bem como da situação 

financeira, nos termos da alínea x) do artigo trigésimo oitavo da Lei número cinco traço A 

barra dois mil e dois, de onze de janeiro, tendo antes efetuado a sua distribuição, através de 

fotocópias, pelos membros presentes. ---------------------------------------------------------------- 

--------Abordada a data em que a segunda sessão da assembleia se deveria realizar, ficou a 

mesma agendada para vinte e nove de junho de dois mil e doze, com a ressalva da possível 

ocorrência de algum facto ou factos que possam provocar alteração de agendamento. ------- 

--------Esgotada a 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 destes, deu por encerrada a reunião quando eram cerca 

de vinte e duas horas e trinta 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, por mim, Armando Jorge Oliveira Mendes Lopes, Primeiro Secretário da Mesa 

da Assembleia de Freguesia de Arganil, que a secretariei, bem como pelos restantes 

membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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