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ATA NUMERO DEZASEIS 
--------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de Junho do ano dois mil e vinte e 
um, às vinte e uma horas e trinta minutos, 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 a autorização para a celebração de “Contrato 
interadministrativo de Transportes Escolares para o ano lectivo 2021/2022”- 
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção ao público.-------------------- 
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues 
Fernandes, Tânia Catarina 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 Lopes Teixeira, Alexandra Maria Lima Lopes Velho e Estevão 
Manuel Portela Pereira. Estiveram também presentes no ato os Senhores: 
Isabel Rodrigues Vilaverde, Isaac José Vilas Boas Gonçalves e António 
Germano Amorim Rodrigues Moure, respetivamente Presidente, Secretário 
e Tesoureiro da Junta de Freguesia.------------------------------------------------- 
--------- Aberta a sessão, o Presidente da mesa da Assembleia começou por 
dar as boas vindas e agradecer a presença de Todos os membros na reunião, 
confirmou que todos os membros receberam a documentação para a 
Assembleia e verificou o cumprimento do plano de contingência da Junta de 
Freguesia para a covid-19, por parte de todos os presentes. Em seguida 
passou de imediato para a alínea a) do período antes da ordem do dia: 
Apreciação e votação da ata da sessão anterior, perguntando aos membros se 
existia alguma objeção quanto ao conteúdo da referida ata, que tinha sido 
previamente enviada a Todos os membros. Na sequência da pregunta, o 
membro Estevão Pereira solicitou algunas correções, em relação ao contexto 
de algumas das suas intervenções na reunião anterior, sendo as mesmas 
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realizadas de forma imediata. Em seguida o Presidente da mesa da 
Assembleia sujeitou a ata votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade e de imediato assinada por Todos, 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 a alínea b) do 
período antes da ordem do dia: Outros assuntos de interesse para a freguesia, 
inscrevendo-se neste ponto de ordem de trabalhos, os membros Estevão 
Pereira e o próprio Presidente da Assembleia de freguesia. Em seguida 
concedida a palavra ao membro Estevão Pereira, Este tomou a palavra para 
dar conhecimento que no âmbito do projeto Life Fluvial, tinha participado 
na reunião do conselho consultivo da Paisagem Protegida das Lagoas de 
Bertiandos e São Pedro de Arcos. Aproveitou o momento também para 
explicar aos membros da Assembleia, o âmbito e a finalidade do projeto Life 
Fluvial. Em seguida e usando novamente da palavra o Presidente da 
Assembleia de freguesia, Este começou por alertar a Junta de Freguesia, da 
necessidade urgente de correcção do pavimento da Rua da Cárcua, junto à 
casa da Mercedes Sousa e questionou a Junta de Freguesia, se as 
irregularidades no pavimento eram de responsabilidade privada, ou da Junta 
de Freguesia. Em seguida procurou saber informações acerca das obras de 
substituição dos tubos de agua publica, nomeadamente sobre o tipo de 
intervenção, os prazos e as implicações que as obras iríam ter na freguesia. 
Seguidamente manifestou interesse em saber qual o ponto de situação, em 
relação às obras do bar do Campo das Lagoas. Finalizou a sua intervenção, 
procurando saber o ponto de situação das restantes obras planeadas para a 
freguesia, nomeadamente o parque de lazer a instalar no espaço abaixo do 
Campo das Lagoas. Em seguida e não existindo mais membros a querer 
intervir, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Presidente da Junta 
de Freguesia para responder às questões colocadas. Usando então da palavra 
a Presidente da Junta, Isabel Vilaverde, Esta começou por informar que a 
responsabilidade da irregularidade do pavimento na Rua da Cárcua era do 
privado, sendo que o mesmo já tinha sido notificado para a sua reparação. 
Informou ainda que o proprietário responsável estava a tentar que a 
regularização do pavimento fosse realizada, ao mesmo tempo das obras de 
substituição das condutas de agua pública.  Em relação aos prazos das obras 
para a substituição das condutas da agua publica, a Presidente da Junta 
informou que o inicio dos trabalhos estava previsto para o  mês de Maio, mas 
por varios contratempos da empresa responsável, as obras estavam apenas a 
iniciar em Junho e a Junta de Freguesia esperava que fossem realizadas o 
mais brevemente possivel.  Referiu que eram obras muito abrangentes, já que 
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iriam provocar intervenções no pavimento de quase todos os arruamentos da 
freguesia. Em relação às obras do Bar do Campo das Lagoas, informou que 
estava prevista a conclusão das obras do referido bar até ao mês de setembro. 
Em seguida e referindo-se às obras no parque de lazer, a instalar abaixo do 
Campo das Lagoas, informou que se tratam de duas obras, uma delas 
relacionada com a instalação de um parque de estacionamento e outra o 
referido parque de lazer e merendas. Salientou que o inicio dos trabalhos 
estava atrasado, essencialmente devido aos efeitos da pandemia, 
nomeadamente da falta de materiais e mão de obra para a sua realização. 
Aproveitou o momento para informar, que tinha havido uma rectificação da 
deliberação da Câmara Municipal, no sentido de que as obras do parque de 
estacionamento fossem comparticipadas a 100%.  Em seguida e em relação 
ao projeto Life Fluvial, a Presidente da Junta informou que tinha sido 
contactada muito em cima da hora e não Lhe tinha sido possivel estar 
presente na reunião do Conselho Consultivo das Lagoas. Depois de 
respondidas a todas as questões por parte da Junta de Freguesia e antes de 
mudar de ponto de ordem, o Presidente da Assembleia atendendo à presença 
no público de Manuel Pereira Lopes de Sousa Lima, aproveitou o momento 
para esclarecer alguns aspectos, relacionados com o regulamento do gestão 
do cemitério da freguesia. Tomou a decisão de abordar o assunto, porque a 
Junta de Freguesia Lhe tinha informado préviamente da existência de 
algumas duvidas e preocupações em relação ao regulamento e gestão do 
cemitério.  Usando então da palavra o Presidente da Assembleia, começou 
por efectuar o enquadramento das preocupações da Junta de Freguesia, 
nomeadamente em relação a espaços existentes no cemitério que 
alegadamente estão concessionados, mas não existe qualquer tipo de registo 
que o comprove. A preocupação da Junta de Freguesia reside no 
reconhecimento por todas as pessoas, que determinados espaços estão 
concessionados a determinadas familias, mas que não existe registo dessa 
concessão e que deveria existir uma forma de regularizar a situação, sem 
qualquer tipo de atropelo ao regulamento do cemitério e à legislação. Depois 
de uma breve explicação da problemática por parte do Presidente da 
Assembleia, a Presidente da Junta pediu a palavra, para explicar aos 
membros da Assembleia, que solução a Junta de Freguesia pensa em utilizar 
para resolver as situações iguais que ocorrerem no futuro. Começou por 
informar que com o falecimento da Sra Maria da Conceição Pereira Lopes, 
o agente funerário tinha contactado a Junta de Freguesia para que a mesma 
Lhe indicasse o espaço do cemitério onde depositar o defunto. Salientou que 
é do conhecimento público que a familia do sr. Luis de Sousa Lima, herdeiro 
de António Rodrigues Lopes, conhecido na época por “Mestre Lopes”, tem 
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um espaço no cemitério, no entanto não existe registo do espaço, dificultando 
a decisão a tomar por parte da Junta de Freguesia. Frisou ainda, que existem 
mais espaços no cemitério nas mesmas circunstâncias e era importante 
definir uma forma de regularizar a situação. Perante esta dificuldade e como 
não era caso unico na freguesia, a Presidente da Junta informou que a Junta 
de Freguesia decidiu procurar apoio jurídico, no sentido de encontrar uma 
solução que fosse ao encontro das pessoas, sem colocar em causa o 
regulamento do cemitério. Assim para regularizar situações como esta, a 
Presidente da Junta de Freguesia informou que as familias interessadas em 
regularizar a situação, deveriam apresentar um requerimento para a 
utilização do espaço à Junta de Freguesia, sendo que teriam que apresentar 
três testemunhas que manifestassem que o espaço sempre tinha pertencido à 
familia. Com este requerimento, a Junta de Freguesia regularizaria a situação 
dos interessados. ----------------------------------------------------------------------
--------- Em seguida e depois da Junta de Freguesia explicar e dar 
conhecimento da solução que vai adoptar no futuro, aos membros da 
Assembleia, o Presidente da Assembleia solicitou aos presentes, para que se 
passasse para o assunto da alínea a) do período da ordem do dia: Apreciação 
da informação da atividade da Junta de Freguesia.-------------------------------
-------- Neste ponto de ordem, o Presidente da Assembleia apenas registou a 
sua inscrição para intervir. Usando então da palavra, apenas manifestou 
interesse em saber qual o motivo da retificação da deliberação de Câmara, 
relativa à obra do parque de estacionamento. Em seguida e usando da palavra 
a Presidente da Junta de Freguesia, Esta informou que a comparticipação da 
obra inicialmente estava prevista em 70% mas tinha sido corrigida para 
100% de acordo com a legislação em vigor.--------------------------------------- 
--------- Em seguida e depois da resposta à pergunta por parte da Junta de 
Freguesia, o Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou aos presentes, 
para que se passasse para o assunto da alínea b) do período da ordem do dia: 
Deliberação sobre a autorização para celebração do “Contrato 
interadministrativo de Transportes Escolares para o ano lectivo 2021/2022”. 
Antes de efetuar as inscrições dos membros para intervir neste ponto de 
ordem, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Junta de Freguesia 
que explicou o conteúdo do documento, sendo o documento muito 
semelhante aos anos anteriores. Em seguida, e uma vez que não se 
verificaram inscrições para intervir neste ponto, o Presidente da Assembleia, 
colocou o documento “Contrato interadministrativo de Transportes 
Escolares para o ano lectivo 2021/2022” a votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
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--------- Em seguida e depois de concluído este ponto de ordem, o Presidente 
da Assembleia de Freguesia solicitou aos presentes para que se passasse para 
o terceiro e ultimo ponto da ordem do dia: Período da intervenção do público, 
mas não registou qualquer inscrição. ----------------------------------------------
--------- Para finalizar e nada mais havendo a tratar, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia agradeceu a presença e o contributo de Todos os 
membros, desejou uma boa noite a Todos, recordou que a próxima reunião 
ordinária da Assembleia de Freguesia será no mês de setembro de 2021 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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