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ATA NUMERO OITO
--------- Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e quinze,
às vinte e uma 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 da Junta de Freguesia.---
--------- b) Deliberação sobre o “Contrato Interadministrativo de delegação
de competências - Transportes Escolares para o ano letivo 2015/16”---------
--------- Terceiro ponto: Período da intervenção ao público.--------------------
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues
Fernandes, Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado Ferreira, Jorge
Caçador de Sá, 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 Paulo Manuel Lopes Teixeira, Alexandrina
Fernandes Alves e José Carlos da Silva Lima. Estiveram ainda 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 dos membros presentes e informou da ausência do
membro Maria Mercedes Fernandes de Sousa, que tinha previamente
justificado a sua indisponibilidade para a reunião. Em seguida e passando
de imediato para a alínea a) do período antes da ordem do dia: Apreciação
e votação da ata da sessão anterior, perguntou aos membros se existia
alguma objeção quanto ao conteúdo da ata, que tinha sido previamente
enviada a Todos os membros. Não existindo nenhuma objeção, o
Presidente da mesa da Assembleia sujeitou a ata votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade dos membros presentes e em seguida 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



68

_____________________________________________________________________
Assembleia de Freguesia de Bertiandos – Rua do Olival, nº1 - Bertiandos 4990 550 Ponte de Lima

período antes da ordem do dia: Outros assuntos de interesse para a
freguesia, inscrevendo-se neste ponto de ordem de trabalhos, o membro
José Carlos Lima e o próprio Presidente da Assembleia de freguesia. Em
seguida concedida a palavra ao membro José Carlos Lima, Este começou
por dar os parabéns ao executivo da Junta de Freguesia, pela forma como
dignificou a freguesia na representação da mesma, no cortejo etnográfico
das Feiras Novas. Concedeu também os parabéns à Comissão de Festas da
freguesia, pela organização e pela forma como tinham decorrido as festas
na freguesia. Felicitou também a Fábrica da Igreja, pelos eventos que tinha
promovido e pela sua contribuição para o desenvolvimento da freguesia.
Felicitou ainda a Associação de Jovens de Bertiandos pelo seu aniversário.
Em seguida e depois de felicitar as várias entidades da freguesia, perguntou
ao executivo da Junta de Freguesia, de quais as razões da Junta de
Freguesia, não ter cedido o autocarro para uma viagem ao Porto,
promovida pela Fábrica da Igreja. Perguntou também à Junta de Freguesia,
de para quando a pintura das paredes, grades e portões do cemitério da
freguesia. Questionou também acerca dos motivos pelo atraso nas obras do
campo das Lagoas, alertando o executivo da Junta de Freguesia para os
prejuízos inerentes ao Grupo Desportivo de Bertiandos. Na qualidade de
residente no arruamento do Passal, aproveitou ainda o momento para
sugerir a deslocalização dos contentores do lixo para outro local, mais
distante das habitações. Procurou também saber se a Junta de Freguesia
pretendia retirar a rede do espaço confinante ao CCB, sugerindo que o
espaço deveria estar aberto à População. Procurou ainda saber, se era ideia
da Junta de Freguesia, a construção de passeios junto à estrada nacional,
desde o Solar de Bertiandos até à rua da Fonte. Finalizou a sua intervenção,
manifestando interesse em saber qual o ponto situação em relação à
construção da Casa Mortuária. Em seguida e usando já da palavra o
Presidente da Assembleia de Freguesia, Este começou por fazer extensivos
os seus votos de parabéns e felicidades, a todas as entidades da freguesia
mencionadas pelo membro José Carlos Lima, que na sua opinião de
distintas formas, contribuem para o desenvolvimento da freguesia de
Bertiandos. Seguidamente alertou a Junta de Freguesia para a necessidade
de limpeza em varias vias e jardins da freguesia, nomeadamente o jardim
no centro cívico da freguesia e no espaço junto ao Campo das Lagoas e
manifestou interesse em saber qual o ponto situação, em relação à
celebração do contrato para programa ocupacional. Procurou também
saber, de uma previsão para a recuperação e colocação dos candeeiros na
Avenida da Igreja. Manifestou também interesse em saber se a Junta de
Freguesia, tinha conhecimento da alteração do período de iluminação
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publica noturna. E seguida, procurou também saber qual a evolução do
processo em relação à possível construção da Casa Mortuária na freguesia.
Finalizou a sua intervenção alertando a Junta de Freguesia, para os danos
provocados pelos javalis nas veigas de Bertiandos e manifestou interesse
em saber, se tinha sido tomada alguma medida ao respeito. Em seguida e
depois de colocadas todas as questões por parte dos membros da
Assembleia, o Presidente da Assembleia, concedeu a palavra à Presidente
da Junta, para responder às questões colocadas. Usando então da Palavra a
Presidente da Junta, Esta começou por referir que o convite formulado às
pessoas para a participação e representação da freguesia de Bertiandos, no
cortejo etnográfico das Feiras Novas, tinha tido muita aderência. Frisou
também que isso contribuiu e muito para a boa representação da freguesia,
solicitando que ficasse registado em ata um agradecimento publico por
parte da Junta de Freguesia às pessoas que colaboraram. Em seguida e
respondendo ao membro José Carlos Lima, em relação à cedência do
autocarro para a viagem ao Porto, promovida pela Fábrica da Igreja, a
Presidente da Junta informou que o autocarro da Junta de Freguesia, só não
tinha sido cedido, porque para a data solicitada já estava programada uma
reparação no mesmo. Informou ainda que a Junta de Freguesia, tinha
informado o Sr. Padre Ricardo de essa impossibilidade para essa data. Em
relação às obras de recuperação a realizar no cemitério, a Presidente da
Junta informou que a Junta de Freguesia aguardava pela receção de um
novo orçamento, para depois programar as obras. Em relação às obras de
recuperação do Campo das Lagoas, a Presidente da Junta de Freguesia,
frisou que as obras estavam solicitadas ao Município de Ponte de Lima,
sendo que o facto de os pelouros responsáveis pelas obras estarem
divididos, fez com que se atrasassem as obras de recuperação. Em seguida
e referindo-se à deslocalização dos contentores do lixo no arruamento do
Passal, a Presidente da Junta aceitou a sugestão do membro José Carlos
Lima e informou que o executivo iria analisar essa possibilidade. Em
relação ao apelo para a retirada da rede no CCB, a Presidente da Junta
informou que não estava nos planos da Junta de Freguesia a retirada da
mesma e informou que o próprio Município de Ponte de Lima, não via essa
possibilidade com bons olhos. Em seguida e em relação à colocação dos
candeeiros na Avenida da Igreja, a Presidente da Junta informou que os
mesmos tinham sido vandalizados, estando no momento a ser recuperados
para a sua colocação quando possível. Em relação à possível construção da
Casa Mortuária, a Presidente da Junta informou que o executivo da Junta
de Freguesia, poderia conseguir por parte do Município de Ponte de Lima
uma verba a rondar os 25.000,0€ para o efeito, tendo no entanto que ser
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detentora do espaço, onde a referida casa Mortuária fosse implantada. No
que respeita à necessidade de limpeza nas vias e jardins da freguesia, a
Presidente da Junta informou que estava para breve a celebração do
protocolo, para o programa ocupacional e isso iria permitir todas essas
necessidades fossem resolvidas. Frisou também que o executivo da Junta
de Freguesia estava a desenvolver um projeto para o espaço junto ao
Campo das Lagoas, pelo que a necessidade de limpeza do local, já tinha
sido tida em conta. Finalizou a sua intervenção, referindo que em relação
aos danos provocados pelos javalis nas culturas das veigas de Bertiandos, a
Junta de Freguesia iria contatar com a Área Protegida das Lagoas, para
estudar a melhor forma para ressarcir os lesados e evitar danos no futuro.
Na sequência de esta intervenção, o membro Jorge Sá pediu a palavra para
informar que tinha conhecimento que a Área Protegida das Lagoas, já tinha
solicitado ao Ministério da Agricultura uma autorização especial para o
abate de alguns javalis.---------------------------------------------------------------
--------- 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 da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------
--------- Munidos do documento com a atividade da Junta de Freguesia,
inscreveram-se neste ponto de ordem, os membros Jorge Sá, José Carlos
Lima e o próprio Presidente de Assembleia de Freguesia. Concedida a
palavra ao membro Jorge Sá, Este manifestou interesse em saber qual o
ponto de situação em relação em relação às obras de beneficiação e
requalificação do cemitério e terminou a sua intervenção congratulando-se
pelo trabalho da Junta de Freguesia na participação e representação da
freguesia no cortejo etnográfico das Feiras Novas. Em seguida e concedida
a palavra ao membro José Carlos Lima, Este manifestou interesse em saber
quais os investimentos que a Junta de Freguesia pretendia levar a cabo e
que estavam mencionados na informação escrita. Também procurou saber
como tinha sido o processo de seleção adotado e se a Junta de Freguesia já
tinha selecionado o utente beneficiário de RSI, para posterior a celebração
de contrato com o IEFP. Terminou a sua intervenção, apelando para a
necessidade da colocação de uma torneira de água no cemitério. Em
seguida e usando novamente da palavra o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Este manifestou interesse em saber qual o ponto situação, em
relação à possível realização do curso de formação, para a aplicação de
produtos fitofarmacêuticos. Antes de conceder a palavra à Junta de
Freguesia, ainda se congratulou pela organização do passeio convívio
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promovido pela Junta de Freguesia, referindo que o passeio sempre era
salutar uma vez que promovia o convívio entre as pessoas. Em seguida, foi
concedida a palavra à Junta de Freguesia para responder às questões que
lhes tinham sido colocadas. Usando então da palavra a Presidente da Junta,
Esta em relação ao curso de formação para a aplicação de produtos
fitofarmacêuticos, informou que a Junta de Freguesia tinha tido uma
reunião com o Eng.º Paulo da Adega Cooperativa de Ponte de Lima para
acertar os detalhes em relação ao curso. Em relação ao local de realização
do curso, o mesmo tinha que ser realizado nas instalações da Adega
Cooperativa de Ponte de Lima e que estava previsto começar a breve prazo.
Salientou ainda que a Junta de Freguesia, iria tentar incluir o máximo de
interessados no curso e o mais brevemente possível, uma vez que de acordo
com a legislação entrava em vigor a 26 de novembro do corrente ano. Em
seguida e em relação ao processo de seleção, do utente beneficiário de RSI
para a celebração do contrato com o IEFP, a Presidente da Junta de
Freguesia informou que surgiram várias pessoas interessadas, no entanto
quando conheciam o tipo de trabalho, ao qual se candidatavam o interesse
desvanecia e que em principio, o eleito seria um beneficiário de RSI que
residia na freguesia de Sta. Comba. ------------------------------------------------
--------- 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 o “Contrato Interadministrativo de delegação de competências –
Transportes Escolares para o ano 2015/16”. Usando ainda da palavra o
Presidente da Assembleia, Este com intuito esclarecer os membros da
Assembleia de Freguesia, solicitou à Junta de Freguesia uma breve
apresentação do documento antes de o sujeitar a discussão. Concedida a
palavra à Presidente da Junta, Esta fez uma explicação genérica do
contrato, explicando que o documento era muito semelhante, ao que tinha
vigorado no ano anterior e que praticamente só alterava o número de alunos
a transportar. Em seguida e tomando novamente da palavra o Presidente da
Assembleia, Este solicitou a inscrição dos membros neste ponto de ordem,
tendo registado apenas a sua inscrição. Continuando então a usar da palavra
o Presidente da Assembleia, Este apenas solicitou à Junta de Freguesia que
concretizasse o número de alunos a transportar e que informasse os
presentes, dos valores que eram pagos pelo transporte das crianças, assim
como se tinha existido ou não, alteração do valor em relação ao ano
anterior. Em seguida e usando novamente da palavra a Presidente da Junta,
Esta  informou  que  seriam  transportados  8  crianças  do  Jardim  de  Infância
mais 14 crianças do 1º ciclo para o Centro Educativo das Lagoas e 26



72

_____________________________________________________________________
Assembleia de Freguesia de Bertiandos – Rua do Olival, nº1 - Bertiandos 4990 550 Ponte de Lima

crianças do 2º e 3º ciclo para a EB 2,3 de Arcozelo, tal como referia o
protocolo. Além disso, informou também que iria ser enviado um ofício
para o Município de Ponte de Lima, com o objetivo de regularizar a
situação dos alunos do 5º ano. Em relação aos valores pagos pelo
transporte, a Presidente da Junta informou que no caso das carrinhas, o
valor era taxado ao km e que esse valor era de 90 cêntimos por km. Referiu
ainda que em relação ao autocarro da Junta de Freguesia de Bertiandos, o
mesmo tinha uma taxa diária de saída de 80,0€, independentemente do
número de crianças que transportasse. Terminou a sua intervenção,
informando que as taxas a cobrar pelos serviços se mantinham iguais ao
ano anterior. Em seguida e depois de esclarecidas todas as dúvidas
referentes ao contrato em análise, o Presidente da Assembleia de Freguesia
sujeitaram à votação a referida deliberação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade dos membros da Assembleia de Freguesia.-----------------------
--------- 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, inscrevendo-se neste ponto as senhoras Dália Alves
e Elisabete Moure, que se encontravam no público.-----------------------------
--------- Concedida a palavra à Sra. Dália Alves, Esta sugeriu a criação de
um local para compostagem, uma vez que existiam pessoas na freguesia
que depositavam batatas e ervas nos contentores do lixo. Em seguida, foi
concedida a palavra à Sra. Elisabete Moure, que aproveitou a oportunidade
para felicitar a Junta de Freguesia, pela realização de uma série de
iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia. Realçou as várias
atividades. Dirigidas às crianças da freguesia e os cursos de formação,
nomeadamente, o curso de suporte básico de vida, que no seu entender tem
muita importância nos tempos que correm. Enalteceu também a realização
de peças de teatro na freguesia e o passeio convívio dos Bertiandenses, que
apesar de estar mais vocacionado para os mais idosos, também serviu para
alargar o convívio aos mais novos. Felicitou também a promoção do
período balnear que tanta importância tem para a saúde das crianças, no seu
desenvolvimento. Felicitou ainda o novo conceito utilizado na
representação da freguesia, no cortejo etnográfico das Feiras Novas com a
participação ativa de muitos figurantes. Finalizou a sua intervenção,
apelando à Junta de Freguesia para a colocação de um ponto de água
alternativo no cemitério e para a regularização do pavimento na fase final
da Rua da Fonte. Em seguida e não existindo mais pessoas no público
inscritas para intervir, o Presidente da Assembleia, concedeu a palavra à
Junta de Freguesia para a eventualidade de responder às questões e apelos
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realizados anteriormente. Usando então da palavra a Presidente da Junta,
Esta começou por referir que a Junta de Freguesia tomava nota da sugestão
da Sra. Dália Alves e  agradeceu as palavras elogiosas à Junta de Freguesia,
provenientes da Sra. Elisabete Moure. Salientou também que concordava
com a importância, dos cursos do suporte básico de vida, para a população
nos tempos atuais e que em relação ao período balnear, a Junta de
Freguesia lamentava não ter podido prolongar o período por mais tempo,
mas a baixa médica da funcionária de Junta de Freguesia não o permitiu.
Ainda antes de finalizar a sua intervenção, a Presidente da Junta aproveitou
o momento para anunciar, a realização de um concerto da Banda de Musica
de São Martinho no Salão nobre da Junta de Freguesia no dia 18 de
Outubro. Em seguida, e excecionalmente foi concedida a palavra à
funcionária da Junta de Freguesia, Helena Correia que só entreviu para
confirmar a indisponibilidade do autocarro, na data requerida pela Fábrica
de Igreja e que tinha sido abordado anteriormente. ------------------------------
--------- 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 do público presente, recordou que a próxima reunião ordinária
da Assembleia de Freguesia seria no mês de Dezembro e em seguida deu
por encerrada a sessão da qual eu Emília Fernanda Oliveira Lopes Morado
Ferreira, lavrei a presente ata que vai ser assinada por todos os membros da
Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------
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