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ATA   NUMERO   TREZE     
---------  Ao  vigésimo  sétimo  dia  do  mês  de  setembro  do  ano  dois  mil  e               
vinte,  às  nove  horas,  no  edifício  da  Sede  da  Junta  de  Freguesia  reuniu  em                
Sessão   Ordinária   a   Assembleia   de   Freguesia   de   Bertiandos.   -------------------   
---------  Esta  sessão,  convocada  de  acordo  com  os  termos  da  alínea  b)  do               
nº1  do  artigo  14º  da  lei  75/2013  de  12  de  Setembro  de  2013,  conforme                
convocatória  enviada  a  todos  os  membros  da  Assembleia  de  Freguesia,            
tinha   por   finalidade   deliberar   sobre   a   seguinte   ordem   de   trabalhos:-----------   
---------   Primeiro   ponto   e   respeitante   ao   período   antes   da   ordem   do   dia:   -----   
---------   a)   Apreciação   e   votação   da   ata   da   sessão   anterior;---------------------   
---------   b)   Outros   assuntos   de   interesse   para   a   freguesia;-----------------------   
---------   Segundo   ponto   e   respeitante   ao   período   da   ordem   do   dia;------------   
---------   a)   Apreciação   da   informação   da   atividade   e   situação   financeira   da   
Junta   de   Freguesia.---   ----------------------------------------------------------------   
---------  b)  Deliberação  sobre  autorização  para  celebração  de  “Contrato           
interadministrativo  de  delegação  de  competências  -  Transportes  Escolares          
para   o   ano   letivo   2020/21”-----------------------------------------------------------   
---------   Terceiro   ponto:   Período   da   intervenção   ao   público.--------------------   
---------  Estiveram  presentes  na  sessão  os  membros  José  Luís  Rodrigues            
Fernandes,  Tânia  Catrina  Sá  de  Brito  Esteves,  Emília  Fernanda  Oliveira            
Lopes  Morado  Ferreira,  sendo  respetivamente  Presidente,  primeiro  e          
segundo  Secretários  da  Assembleia,  estando  assim  completa  a  mesa  da            
Assembleia  de  Freguesia.  Como  membros  da  Assembleia  de  Freguesia,           
estiveram  ainda  presentes  os  membros  Hilário  Manuel  Teixeira  Lopes,           
Paulo  Manuel  Teixeira  Lopes  e  Estevão  Manuel  Portela  Pereira,           
registando-se  a  ausência  do  membro  Alexandra  Maria  Lima  Lopes  Velho.            
Estiveram  também  presentes  no  ato  os  Senhores:  Isabel  Rodrigues           
Vilaverde,  Isaac  José  Vilas  Boas  Gonçalves  e  António  Germano  Rodrigues            
Moure,  respetivamente  Presidente,  Secretário  e  Tesoureiro  da  Junta  de           
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------   
---------  Aberta  a  sessão,  o  Presidente  da  mesa  da  Assembleia  começou  por              
agradecer  a  presença  de  todos  os  membros  na  reunião  e  por  desejar  uma               
Assembleia  produtiva  para  a  Freguesia.  Confirmou  que  todos  os  membros            
tinham  recebido  a  documentação  e  assegurou  que  estavam  a  ser  cumpridas             
todas   as   normas   estabelecidas   pela   Direção   Geral   de   Saúde.-------------------   
---------  Em  seguida  passou  para  o  ponto  constante  da  alínea  a)  do  período               
antes  da  ordem  do  dia:  Apreciação  e  votação  da  ata  da  sessão  anterior,               
questionando  os  membros  se  existia  alguma  objeção  quanto  ao  conteúdo  da             
referida  ata,  sendo  que  nenhum  dos  membros  quis  usar  da  palavra.  Assim  o               
Presidente  da  mesa  da  Assembleia  colocou  a  ata  votação,  sendo  a  mesma              
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aprovada  por  unanimidade  e  de  imediato  assinada  por  todos  os  membros             
presentes,  estando  assim  concluído  o  assunto  da  alínea  a)  do  período  antes              
da   ordem   do   dia.-----------------------------------------------------------------------   
---------  Em  seguida  e  continuando  a  usar  da  palavra  o  Presidente  da              
Assembleia,  solicitou  aos  presentes  que  se  passasse  para  o  ponto  constante             
da  alínea  b)  do  período  antes  da  ordem  do  dia:  “Outros  assuntos  de               
interesse  para  a  Freguesia”,  inscrevendo-se  neste  ponto  de  ordem  para            
intervir,  os  membros:  Estevão  Portela,  Emilia  Ferreira,  Paulo  Teixeira  e  o             
próprio  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia.  De  imediato  e  depois  de             
concedida  a  palavra  ao  membro  Estevão  Portela,  Este  começou  por  solicitar             
à  Junta  de  Freguesia  que  fosse  efectuada  a  divulgação  junto  da  População              
da  freguesia,  do  programa  de  apoio  a  edifícios  mais  sustentáveis  de  âmbito              
governamental  e  que  se  encontrava  em  vigor  até  ao  final  do  ano.  Apelou  à                
colocação  de  sinalização  de  passagem  estreita  nas  entradas  da  Rua  do             
Beco,  e  de  rua  sem  saída  na  Rua  dos  Barreiros,  para  evitar  bloqueios  de                
viaturas  nestas  vías.Também  apelou  para  que  a  Junta  de  Freguesia            
contactasse  as  entidades  competentes,  nomeadamente  a  Junta  Autónoma          
das  Estradas,  para  o  corte  de  mais  árvores  na  estrada  nacional  junto  à  saída                
da  Rua  da  Fonte,  uma  vez  que  as  mesmas  estavam  a  apodrecer  e  de  essa                 
forma,  se  possam  evitar  possíveis  quedas  e  acidentes.  Finalizou  a  sua             
intervenção  alertando  a  Junta  de  Freguesia,  para  o  amontoado  de  lixo  que              
muitas  vezes  existia  junto  ao  contentor  da  Rua  das  Enchidas.  Em  seguida              
foi  concedida  a  palavra  ao  membro  Emilia  Ferreira,  que  alertou  para  a              
necessidade  de  colocar  uma  sinalização  de  limitação  de  altura  mais  visível,             
nas  Ruas  de  Aldeia  e  da  Fonte,  para  evitar  acidentes.  Seguidamente  e              
usando  da  palavra  o  membro  Paulo  Teixeira,  Este  frisou  que  atendendo  a              
que  se  estava  a  entrar  no  período  onde  era  permitido  efectuar  fogueiras,  a               
Junta  de  Freguesia  deveria  apelar  à  população  para  fixar  dias  para  a  sua               
realização  e  de  essa  forma  evitar  que  o  fumo  provocado  pelas  mesmas,              
estivesse  presente  durante  muitos  dias  consecutivos.  Finalizou  a  sua           
intervenção  perguntando  à  Junta  de  Freguesia  se  já  tinha  abordado  o  Padre              
da  Freguesia,  para  o  possível  alargamento  do  parque  automóvel  da  Igreja.            
Em  seguida  e  usando  da  palavra  o  Presidente  da  Assembleia,  Este  no              
âmbito  das  conhecidas  consequências  da  pandemia  para  os  mais  idosos,            
começou  por  alertar  a  Junta  de  Freguesia  no  que  respeita  à  possível              
existência  de  casas  de  acolhimento,  ou  lares  de  idosos  ilegais  na  freguesia.              
Salientou  que  a  Junta  de  Freguesia  deveria  averiguar  da  legalidade,  dessas             
casas  de  acolhimento  e  caso  não  estejam  legais  alertar  as  autoridades  de              
saúde  locais  para  o  efeito,  de  forma  a  evitar  que  a  Freguesia  de  Bertiandos                
possa  ser  notícia  por  maus  motivos.  Frisou  também  que  na  sua  opinião,  a               
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pandemia  era  uma  nova  realidade  que  as  populações  se  tinham  que  adaptar              
a  viver  e  sobre  a  qual  apelou  à  Junta  de  Freguesia  para  que  continuasse  a                 
divulgar  através  de  folhetos,  todas  as  recomendações  da  DGS  para  evitar  a              
propagação  da  doença.  Salientou  ainda  da  importância  e  do  dever  cívico             
das  pessoas  eventualmente  infectadas,  de  informarem  os  demais  de  forma  a             
também  evitar  a  propagação  da  doença.  Referiu  ainda  que  na  sua  opinião,              
tudo  o  que  a  Junta  de  Freguesia  possa  fazer  pelas  pessoas  no  âmbito  da  sua                 
protecção  contra  a  Covid  19,  será  reconhecido  futuramente  pela  população.            
Terminou  a  sua  intervenção,  perguntando  à  Junta  de  Freguesia  quais  eram             
os  projectos  e  obras,  que  estavam  nos  planos  da  Junta  de  Freguesia  a  curto                
prazo.  Em  seguida  foi  concedida  a  palavra  à  Presidente  da  Junta  de              
Freguesia,  para  responder  às  questões  e  apelos  colocados  pelos  membros  da             
Assembleia  de  Freguesia.  Usando  então  da  palavra  a  Presidente  da  Junta,             
começou  por  responder  ao  membro  Estevão  Portela,  referindo  que  apesar            
dos  assuntos  trazidos  não  serem  da  exclusiva  competência  que  a  Junta  de              
Freguesia,  a  mesma  tinha  tomado  nota  para  alertar  as  entidades            
responsáveis,  nomeadamente  na  colocação  de  sinais  de  trânsito.  Salientou           
também  que  a  Junta  iria  procurar  divulgar  a  existência  do  programa  de              
apoio  para  edifícios  mais  sustentáveis,  junto  da  População,  nomeadamente           
através  da  web  da  Junta  de  Freguesia.  Informou  ainda  que  a  Junta  de               
Freguesia  iria  informar  a  Junta  Autónoma  das  Estradas,  para  o  risco  de              
queda  de  árvores  na  estrada  nacional.  No  que  respeita  ao  lixo  amontoado  na               
Rua  das  Enchidas,  salientou  que  estava  de  acordo  com  o  membro  Estevão              
Portela  e  informou  que  os  serviços  da  Câmara  Municipal,  também  já             
tinham  abordado  alguns  moradores,  no  sentido  de  os  sensibilizar  para  a  não              
colocação  de  lixo  indiferenciado  junto  aos  contentores.  Em  seguida  e            
respondendo  ao  assunto  trazido  pelo  membro  Emilia  Ferreira,  a  Presidente            
da  Junta  salientou  que  na  sua  óptica  os  sinais  estavam  bem  visíveis  e               
alertou  que  após  a  colocação  dos  sinais,  todos  os  danos  causados  seriam  da               
responsabilidade  de  quem  os  tivesse  provocado.  Salientou  ainda  que  após  a             
queda  das  folhas  a  sinalização  existente  nas  ramadas,  já  voltaria  a  ficar              
mais  visível  para  os  condutores.  Respondendo  ao  membro  Paulo  Teixeira,            
começou  por  informar  que  a  Junta  de  Freguesia  não  passava  licenças  para  a               
realização  de  queimadas,  apenas  ajudava  as  pessoas  que  não  tinham  acesso             
à  plataforma  do  ICNF,  no  registo  das  referidas  queimadas.  Salientou  que  o              
que  a  Junta  de  Freguesia  poderia  vir  a  tentar  fazer  era  apelar  ao  bom  senso                 
das  pessoas  e  indicar-lhes  dias  específicos  para  a  realização  dessas            
queimadas,  alertando  no  entanto  que  nem  todas  as  pessoas  efectuam  o             
registo  das  queimadas,  através  dos  serviços  da  Junta  de  Freguesia.  Em             
relação  ao  possível  alargamento  do  parque  automóvel  junto  à  Igreja,  a             
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Presidente  da  Junta  informou  que  já  tinha  abordado  o  Sr.  Padre  da              
Freguesia,  no  entanto  o  mesmo  solicitou  para  aguardar  mais  uns  tempos.             
Em  seguida,  e  respondendo  às  questões  levantadas  pelo  Presidente  da  mesa             
da  Assembleia,  informou  que  a  Junta  de  Freguesia,  não  tinha  conhecimento             
da  existência  de  lares  ilegais  na  freguesia  e  que  tenham  doentes  com  covid               
ou  com  suspeitas.  Informou  ainda  que  felizmente  não  tinha  conhecimento            
de  famílias  de  acolhimento  com  doentes  infetados  no  concelho  de  Ponte  de              
Lima,  salientando  que  estas  famílias  de  acolhimento  poderiam  ter  três            
utentes  e  são  remunerados  e  supervisionadas  por  várias  entidades.  Referiu            
ainda  que  existe  uma  família  de  acolhimento  na  freguesia,  mas  está             
devidamente  supervisionada.  Relativamente  à  divulgação  das  normas  da          
DGS  e  da  sensibilização  da  população  de  Bertiandos,  a  Presidente  da  Junta              
informou  que  logo  no  mês  de  Março  e  no  início  da  pandemia,  a  Junta  de                 
Freguesia  efectuou  uma  sensibilização  da  população,  para  a  utilização  da            
máscara  e  do  gel  alcoólico,  no  entanto  com  o  decorrer  do  tempo  as  pessoas                
voltaram  a  descurar  os  cuidados  e  na  sua  opinião,  isso  poderá  trazer              
consequências  muito  negativas.  Na  sua  opinião,  foi  uma  sorte  o  facto  de              
termos  um  infetado  na  freguesia  que  não  transmitiu  a  ninguém,  porque  as              
pessoas  andam  na  rua  como  se  nada  se  passasse,  no  entanto  esse  caso               
positivo  serviu  de  alerta  para  toda  a  população.  A  Presidente  da  Junta  de               
Freguesia,  terminou  a  sua  intervenção  informando  que  as  obras  e  projectos             
da  Junta  de  Freguesia  a  curto  prazo,  seriam  o  projecto  do  campo  das               
minadas,  sobre  o  qual  já  tinha  sido  efectuado  o  levantamento  topográfico,  a              
requalificação  dos  passeios  na  Rua  do  Pinheiral,  a  requalificação  do  passeio             
junto  à  Rua  do  Divino  Salvador  e  o  projecto  para  a  cobertura  do  autocarro                
da   Junta   de   Freguesia,   junto   à   Sede   da   Junta   de   Freguesia.   --------------------  
--------  Em  seguida  e  depois  de  respondidas  todas  as  questões  por  parte  da               
Junta  de  Freguesia,  o  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia,  solicitou  aos             
presentes,  para  que  se  passasse  para  o  assunto  da  alínea  a)  do  período  da                
ordem  do  dia:  Apreciação  da  informação  da  atividade  e  situação  financeira             
da   Junta   de   Freguesia.----------------------------------------------------------------   
--------  Neste  ponto  de  ordem,  o  Presidente  da  Assembleia  apenas  registou             
a  sua  inscrição  e  usou  de  imediato  da  palavra  para  saudar  a  Junta  de                
Freguesia  pela  boa  saúde  financeira  da  Junta  de  Freguesia.  Perguntou            
também  pelo  ponto  situação  em  relação  ao  projecto  do  bar  do  campo  das               
lagoas  e  se  o  mesmo  acarreta  encargos  para  a  Junta  de  Freguesia,  ou  era                
suportado  na  totalidade  pelo  Município  de  Ponte  de  Lima.  Seguidamente  e             
não  existindo  mais  membros  a  querer  intervir  neste  ponto,  o  Presidente  da              
Assembleia  concedeu  a  palavra  à  Junta  de  Freguesia,  para  responder  à             
pergunta  levantada  por  si  mesmos  e  dar  outras  informações  que            
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considerasse  relevantes  para  a  Assembleia  de  Freguesia.  Usando  então  da            
palavra  a  Presidente  da  Junta,  Esta  informou  que  a  obra  do  bar  do  Campo                
das  Lagoas  era  financiada  na  sua  totalidade  pelo  Município  e  que  a  Junta  de                
Freguesia  tinha  solicitado  ao  Município  uma  pintura  integral  do  exterior  do             
edifício,   pedido   ao   qual   a   Junta   de   Freguesia   ainda   aguardava   uma   resposta.   
---------  Em  seguida  e  terminado  este  ponto  da  ordem  de  trabalhos,  o              
Presidente  da  Assembleia  solicitou  aos  presentes  para  que  se  passasse  para             
o  ponto  constante  da  alínea  b)  do  período  da  ordem  do  dia:  Deliberação               
sobre  autorização  para  celebração  do  “Contrato  interadministrativo  de          
delegação  de  competências  –  Transportes  Escolares  para  o  ano  2020/21”.  --             
---------  Usando  ainda  da  palavra  o  Presidente  da  Assembleia,  com  objetivo             
de  ajudar  a  esclarecer  os  membros  da  Assembleia  de  Freguesia,  solicitou  à              
Junta  de  Freguesia  uma  breve  explicação  do  documento,  para           
posteriormente  o  sujeitar  a  discussão.  Concedida  a  palavra  à  Presidente  da            
Junta,  Esta  fez  uma  breve  explicação  do  documento  e  o  motivo  pelo  qual               
era  necessário  a  celebração  do  referido  contrato.  Em  seguida  e  não             
existindo  dúvidas  em  relação  ao  documento,  o  Presidente  da  Assembleia  de             
Freguesia  sujeitou-o  a  votação,  sendo  a  mesmo  aprovado  por  unanimidade            
dos   membros   da   Assembleia   de   Freguesia.----------------------------------------   
---------  Em  seguida,  o  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  passou  para             
o  terceiro  e  último  ponto  da  ordem  do  dia:  Período  da  intervenção  do               
público,   não   se   tendo   registado   inscrições,   uma   vez   que   não   havia   público.-   
---------  Para  finalizar  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da              
Assembleia  de  Freguesia  agradeceu  a  presença  e  o  contributo  de  Todos  os              
membros  e  da  Junta  de  Freguesia,  recordou  que  a  próxima  reunião             
ordinária  da  Assembleia  de  Freguesia  seria  no  mês  de  Dezembro  de  2020  e               
em  seguida  deu  por  encerrada  a  sessão  da  qual  eu  Tânia  Catarina  Sá  de                
Brito  Esteves,  lavrei  a  presente  ata  que  vai  ser  assinada  por  todos  os               
membros   da   Assembleia   de   Freguesia.   --------------------------------------------   
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