Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

T E R M O

D E

A B E R T U R A

Há de servir o Tomo III deste Livro, constituído por 149 (cento e quarenta e nove)
páginas, devidamente numeradas e rubricadas, para conter as Actas da Junta de
Freguesia, durante o mandato 2006/2009.
O Presidente da Junta de Freguesia em exercício,
Nogueira da Regedoura, 15 de Outubro de 2005

Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

110

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

TOMO 3 – QUADRIÈNIO 2006/2009
Nº de Acta

Página

Data

54

121

15/10/2005








55

126

27/10/2005











56

129

03/12/2005










57

132

19/01/2006






Ordem de Trabalhos
Apreciação e votação do balanço
circunstanciado das obras e actividades
realizadas no quadriénio de dois mil e
dois a dois mil e cinco***
Prolongamento da rua das Hortas***
Oficialização da doacção de terreno à
Junta de Freguesia***
Reestruturação dos Serviços
Autárquicos***
Dia de Encerramento das
Actividades***
Aquisição de motopulverizador***
Pavimentação da rua da Fonte***
Ribeira da Gaiteira***
Alerta para processos de construção em
curso***
Abaixo-assinado dos moradores da
habitação social***
Sucata na via pública***
Terreno para a construção de habitações
para jovens***
Apresentação de relatório economico e
financeiro dos meses de Outubro e
Novembro do corrente ano***
Apresentação da comissão instaladora
da Associação de Desenvolvimento de
Nogueira da Regedoura***
Dia de encerramento das actividades***
Pavimentação da rua da Fonte***
Abaixo-assinado***
Terreno para a construção de habitações
para jovens***
Jantar de despedida aos vereadores e
Presidente da Assembleia Municipal***
Análise da cópia de carta dirigida a
Fernando Rodrigues***
Apresentação de relatório economico e
financeiro do mês de Dezembro do
pretérito ano***
Fixação para 6 (seis), o número máximo
de “roulotes.”***
Plano Plurianual 2006/2009.***
Atribuição do nome “Fogaceiras”à uma
rotunda do IC24.***
Gabinete de apoio jurídico e Social***
Publicidade caótica na via pública ***
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Nº de Acta

Página

Data

57

132

19/01/2006







58

137

09/02/2006







59

140

23/03/2006






60

144

06/04/2006







61

146

11/05/2006





Ordem de Trabalhos
Mediateca, Ludoteca Ou Ponto Net?***
Cedência de terreno para domínio
público***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Janeiro do corrente
ano***
Colocação de tapete betuminoso na rua
da Fonte***
Destruição parcial da capela do
Forno***
Delegação de competências à
ADNR***
Irregularidades na implantação de
Moradia na rua do Campo de Futebol,
em Pousadela***
Cedência de terreno para domínio
público***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Fevereiro do corrente
ano***
Apresentação de Orçamento para
2007***
Apresentação, discussão e aprovação da
actualização das Taxas***
Quadro de Pessoal***
Cedência de terreno para domínio
público***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Março do corrente
ano***
Apreciação e votação da Conta de
Gerência de 01 de Janeiro de 2005 a
31 de Dezembro de 2005***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Abril do corrente ano***
Passagem de alvará do cemitério a
Adesão ao Programa da ANAFRE para
admissão de estagiário***
Aumento de ordenado aos funcionários
da Junta***
Construção de nova Capela do
Forno***
Manutenção de espaços verdes.
Aquisição de máquina de cortar
relva***
Rua do Monte. Nova sinalizaçâo de
Trânsito***
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Nº de Acta

Página

Data

61

146

11/05/2006




62

150

05/07/2006





63

153

01/08/2006






64

155

01/09/2006








65

158

21/09/2006

66

159

28/09/2006





67

160

12/10/2006





Ordem de Trabalhos
Cedência de terreno para domínio
público***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Maio e Junho do corrente
ano***
Discussão e Votação da delegação de
competências para as juntas de
freguesia***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Julho do corrente ano***
Escritura do terreno para a Préprimária***
Reestruturação dos Cuidados de Saúde
Primários***
Cedência de terreno para domínio
público***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Agosto do corrente
ano***
Acordo final sobre limites com
Moselos***
Atribuição de nome a novas ruas***
Agendamento de reunião com os
Vereadores José Manuel e Emídio
Sousa***
Polidesportivo em Olivães***
Prolongamento escolar. Instalação de
contentores***
Cedência de terreno para domínio
público***
Delegação de competências ao
Presidente da Junta de Freguesia***
Aquisição do terreno contíguo à Escola
EB1 do Souto***
Delegação de competências ao
Presidente da Junta de Freguesia***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Setembro do corrente
ano***
Campanha de recenseamento
eleitoral***
Instalação da Capela do Forno***
Apresentação de queixa formal aos
serviços municipalizados***
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Página

Data

68

162

10/11/2006






69

164

09/12/2006






70

166

11/01/2007




71

170

15/02/2007

72

171

08/03/2007





73

172

22/03/2007






74

175

12/04/2007

Ordem de Trabalhos
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Outubro do corrente
ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Novembro do corrente
ano***
Combate à instalação de barreiras
arquitectónicas e afins***
Alteração de Projecto de alargamento
do cemitério***
Pavimentação da rua do Coteiro***
Espaço publicitário. Possibilidade de
Aluguer***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Dezembro do pretérito
ano***
Agendamento de reunião com o
Vereador Emídio Sousa***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Janeiro do corrente
ano***
Agendamento de reunião com o
Vereador José Manuel***
Apreciação e votação da conta de
gerência de 01 de Janeiro de 2006 a 31
de Dezembro de 2006 ***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Fevereiro do corrente
ano***
Agendamento de reunião com o
Vereador José Manuel***
Parque de Lazer – aquisição de
terrenos***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Março do corrente
ano***
Discussão e aprovação da proposta de
protocolo a celebrar entre a Junta e M.
PLUS, CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, Lda,
documento que procura regulamentar o
relacionamento entre estas duas
entidades e que visa tornar possível o
alargamento do cemitério***
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Página

Data




74

175

12/04/2007









75

181

03/05/2007




76

184

04/06/2007





77

185

27/07/2007

78

187

06/08/2007






79

188

20/09/2007


Ordem de Trabalhos
“Actualização” de preços de
sepulturas***
Actualização do Regulamento do
Cemitério***
ADNR – Seu papel e posicionamento
face ao Poder político***
Parque de Lazer. Contratos de aquisição
de terrenos ***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Abril do corrente ano***
Celebração da Escritura de compra de
terreno para estaleiro da Junta***
Ampliação do Cemitério***
Obras de infra estruturas do Parque de
Lazer***
Beneficiação da sede da Junta de
Freguesia, climatização, equipamento
mobiliário e adaptação de espaço para
acesso por via internet à biblioteca
municipal ***
Beneficiação e aquisição de
equipamento para a Casa Mortuária***
Construção de recinto polidesportivo
para o lugar de Olivães***
Requalificação de Zonas Pedonais***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Maio do corrente ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Junho do corrente ano***
Cedência de terreno para domínio
público***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Julho do corrente ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Agosto do corrente
ano***
Elaboração de relatório de actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 27 de Setembro de 2007***
Registo de Alvará de concessão de
terreno em nome de António Tavares
Moreira(1)***
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Página

Data




80

190

18/10/2007









81

192

24/11/2007








82

195

17/12/2007




83

202

07/01/2008



Ordem de Trabalhos
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Setembro do corrente
ano***
Cedência de terreno para domínio
público***
Análise de orçamento pedido à JCB***
Análise de orçamento para
ornamentação de Natal***
Análise ao pedido de comparticipação
para a aquisição de viatura adaptada
para o C.S.S.C***
Registo de Alvará de concessão de
terreno em nome de António Tavares
Moreira(2)***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Outubro do corrente
ano***
Repavimentação das ruas do Passal, da
Cavada Velha (parcial) e pavimentação
da rua da Fronteira***
Renegociação de terreno para habitação
para jovens***
Controle da qualidade da água dos
fontanários públicos***
Requalificação das zonas pedonais do
IC24***
Parque de Lazer. Subsídio para vedação
de terreno***
Equipamento da Sede de Junta***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Novembro do corrente
ano***
Nomeação dos representantes da Junta
de Freguesia na Direcção da ADNR***
Elaboração de relatório de actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 28 de Dezembro de 2007***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Dezembro do pretérito
ano***
Reforço de sinal para aquisição de
terreno da pré-primária***
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Nº de Acta

Página

Data

84

203

04/02/2008




85

204

03/03/2008

86

205

01/04/2008





87

206

17/04/2008





88

209

22/05/2008






89

212

20/06/2008





90

214

26/06/2008

91

216

07/07/2008



Ordem de Trabalhos
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Janeiro do corrente
ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Fevereiro do corrente
ano***
Apreciação e votação da Conta de
Gerência de 01 de Janeiro de 2007 a
31 de Dezembro de 2007***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Março do corrente
ano***
Assinatura de Protocolo de colaboração
entre a Junta de Freguesia e a
Associação de Desenvolvimento de
Nogueira da Regedoura***
Elaboração de Relatório de Actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 28 de Abril de 2008***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Abril do corrente ano***
Proposta de Contrato de Compra e
Venda de parte do «terreno das
roulotes»***
Contratação de serviços de manutenção
dos espaços verdes***
Legalização da Sede do Grupo
Columbófilo***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Maio do corrente ano***
Compra parcial do «terreno das
roulotes»***
Elaboração de Relatório de Actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 30 de Junho de 2008***
Doação do terreno destinado à
construção do Centro Escolar (PréPrimária) à Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Junho do corrente ano***
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Página

Data

Ordem de Trabalhos



92

217

04/08/2008




93

219

16/09/2008




94

221

06/10/2008


95

222

03/11/2008






96

224

19/12/2008




97

229

27/12/2008

Apresentação de relatório economico e
financeiro de Julho do corrente ano***
Alargamento do Cemitério. Contacto
formal com a família de Manuel
Rodrigues de Oliveira***
Homenagem do Dr. Carlos Ferreira
Soares***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Agosto do corrente
ano***
Alargamento do Cemitério. Ponto da
situação após contacto formal com a
família de Manuel Rodrigues de
Oliveira***
Elaboração de Relatório de Actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 29 de Setembro de 2008***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Setembro do corrente
ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Outubro do corrente
ano***
Alargamento do Cemitério. Ponto da
situação das negociações***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Novembro do corrente
ano***
Alargamento do Cemitério. Proposta
Final***
Elaboração de Relatório de Actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 30 de Dezembro de 2008:***
Apresentação de Propostas para
agraciamento de personalidades ou
Instituições no âmbito do 10º
aniversário de Elevação a Vila***
Alargamento do Cemitério. Conclusão
da negociação com Manuel Rodrigues
Oliveira e Herdeiros***
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Página

Data




98

230

05/01/2009



99

234

05/02/2009


100

235

12/02/2009


101

237

17/02/2009




102

242

12/03/2009

103

244

25/03/2009

104

245

02/04/2009







105

246

21/04/2009


Ordem de Trabalhos
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Dezembro do ano de
2008***
Apresentação do Programa provisório
das
Comemorações
do
X
aniversário***
Apresentação do protocolo-tipo a
estabelecer com cada uma das
Associações***
Aquisição de 3 lotes no lugar do
Outeirinho em Santa Maria de
Lamas***
Discussão e votação da delegação de
competências para as juntas de
freguesia ***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Janeiro do corrente
ano***
Apresentação do Regulamento do 1º
Concurso da Rachona e das Estátuas
Vivas***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Fevereiro do corrente
ano***
Apresentação de orçamento provisório
do Programa de Variedades do X
aniversário***
Movimentação das Contas
Bancárias***
Apreciação e votação da Conta de
Gerência de 01 de Janeiro de 2008 a
31 de Dezembro de 2008***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Março do corrente
ano***
Apresentação e aprovação da lista
oficial de convidados para a sessão
solene das Comemorações do 10º
aniversário***
Elaboração de relatório de actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à assembleia de freguesia
em 30 de Abril de 2009***
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Página

Data

106

250

11/05/2009




107

251

19/06/2009

108

253

14/07/2009

109

254

11/08/2009







110

255

01/09/2009





111

258

13/10/2009

Ordem de Trabalhos
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Abril do corrente ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Maio do corrente ano***
Elaboração de Relatório de Actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em 29 de Junho de 2009:***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Junho do corrente ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Julho do corrente ano***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Agosto do corrente
ano***
Elaboração de Relatório de Actividades
realizadas até ao momento para
apresentação à Assembleia de Freguesia
em Setembro de 2009:***
Apresentação de relatório economico e
financeiro de Setembro do corrente
ano***
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ACTA
DATA
15/10/2005
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 54
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Fernando Ferreira Sousa
Rui Alves Rios
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação do balanço circunstanciado das obras e actividades realizadas no
quadriénio de dois mil e dois a dois mil e cinco***
 Prolongamento da rua das Hortas***
 Oficialização da doacção de terreno à Junta de Freguesia***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO CIRCUNSTANCIADO DAS OBRAS E
ACTIVIDADES REALIZADAS NO QUADRIÉNIO DE DOIS MIL EDOIS A DOIS MIL E
CINCO – Os membros da Junta de Freguesia entendem analisar todo o trabalho desenvolvido

até ao momento, de forma objectiva. É seu convencimento que, apesar do forte
constrangimento económico que se fez sentir no país, e muito particularmente o corte
financeiro quase asfixiante com que foram presenteadas as autarquias, a Junta de Freguesia
terá realizado um trabalho muito meritório, para além de ter lançado alguns projectos para o
futuro e essenciais para o sustentado progresso da Vila. Os próprios resultados obtidos nesta
últimas eleições, em 09/10/2005, em que de certa forma foi dado um voto de confiança a esta
Junta que se recandidatou, é prova inequívoca deste seu parecer acima expresso. Mais uma
vez aqui se faz registo de tudo quanto foi feito, o que constituirá uma responsabilidade
acrescida para oo responsáveis autárquicos pelo mandato que ora se inicia. As preocupações,
obras e realizações foram, com efeito, as seguintes:***
P D M***
Pressão para elaboração do plano urbanístico de pormenor*
Manutenção das alterações que resultaram das auscultação popular e posterior
aprovação pela assembleia de freguesia*
Política de Saúde***
Impermeabilização da Unidade de Saúde*
Remodelação da Unidade de Saúde*
Política de Educação***
Consagração de 2 dias para uma intervenção mais activa e sistemática nas escolas (Dia
de Natal e Dia Mundial da Criança) *
Salvaguarda do cumprimento das condições de Segurança já diagnosticadas por
empresa especializada*
Indicação e negociação de terreno para a construção de nova Pré-primária do Souto*
Insistência na necessidade de construção duma escola Secundária*
Política de Urbanismo***
Sinalética e sinalização de trânsito*
Limites de Freguesias*
Requalificação urbana*
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Colocação de abrigos de passageiros *
Elaboração de projecto de requalificação do Centro da Vila*
Elaboração de Protocolo para o ajardinamento das rotundas da IC 24*
Criação de novas placas de toponímia para reforço e gradual substituição das
existentes*
Criação de placares com a toponímia da freguesia*
Criação de placares identificativos dos edifícios públicos*
Colocação de dois abrigos para as paragens de autocarro*
Política de Ambiente***
Acções de sensibilização junto da população*
Remodelação dos locais onde existem contentores de lixo e ecopontos*
Combate às lixeiras*
Colocação de receptáculos para o lixo em zonas a definir*
Combate efectivo às lixeiras e poluição visual*
Programa de sensibilização para a importância da preservação de ambiente e utilização
adequada dos eco pontos*
Edificação de Casa para os lixos nos Edifícios de S. Cristóvão*
Execução das obras previstas para o curso do Rio da Gaiteira*
Indicação e negociação de espaço para a criação de Parque ambiental e de lazer*
Política de Vias de comunicação***
Novas ruas**
Rua do Paraíso*
Rua da Paz*
Rua da Liberdade*
Rua das Hortas*
Rua dos Lagos*
Rua do Coteiro*
Rua Entre Pontes*
Travessa do Caramulo*
Travessa da Cavada Velha*
Repavimentações**
Rua Rio da Fonte*
Rua Nossa Sra da Saúde*
Rua do Rio*
Travessa da Adelaide*
Rua Angelina Alves Silva*
Rua Estreita*
Rua Belo Horizonte*
Rua da Noémia*
Rua da Cavada Velha*
Rua Luís de Camões*
Rua da Mocidade*
Trav. Belo Horizonte*
Travessa das Alminhas*
Rua da Lavoura*
Av. Da Fábrica*
Conceder uma maior atenção ao estado de conservação e limpeza às ruas interfreguesias*
Pavimentação da rua Fernando Pessoa*
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Repavimentação das ruas da Noémia, Regedoura, Venezuela e Moinho*
Política de Solidariedade***
Compra de medicamentos*
Compra de alimentos*
Subsídios a carenciados*
Reforço do apoio aos mais carenciados*
Cemitério***
Construção de ossários*
Obras de beneficiação de esgotos de águas pluviais*
Obras de beneficiação das ruas*
Informatização dos serviços Administrativos*
Modernização dos Serviços prestados*
Alargamento do cemitério*
Negociação de terreno contíguo*
Elaboração de projecto*
Elaboração de Regulamento e sua apresentação para aprovação na Assembleia*
Política desportiva***
Apoio financeiro aos clubes existentes*
Reconhecimento dos clubes como entidades promotoras de actividades desportiva*
Reserva de terrenos contíguos ao complexo desportivo do C.P.T. de Pousadela para
eventual e futura ampliação*
Promoção da negociação de aquisição dos terrenos do R.U.F.C. Nogueirense*
Estabelecer com o Centro Luso-Venezolano protocolos de cooperação*
Parques infantis***
Beneficiação dos parques*
Remodelação do Parque do Caramulo*
Política de apoio aos pensionistas***
Realização dos passeios convívio*
Manutenção do passeio-convívio*
Política da Juventude***
Realização dos passeio convívio*
Incentivos à a criação de associações*
Apoio a todas as iniciativas dos jovens*
Criar incentivos para ocupação dos tempos livres*
Continuar a organizar o passeio dos jovens*
Promover acampamentos, encontros, retiros*
Política Cultural***
Criação de um boletim informativo*
Realização de um espectáculo de variedades no Natal*
Participação activa no Verão Cultural*
Incentivar a realização de exposições*
Continuar a desenvolver o projecto cultural “Nogueiranima”*
Manutenção da publicação do boletim informativo*
Institucionalização do Dia de Encerramento das actividades*
Desenvolvimento das relações com outras entidades associativas de outras freguesias*
Alargamento da iluminação de Natal a outros lugares*
Política Administrativa***
Incremento do recenseamento eleitoral*
Informatização dos serviços autárquicos*
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Institucionalização da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura*
Prospecção de eventuais empresas que se responsabilizem sobre a criação e
manutenção do Site da Junta de Freguesia*
Habitação***
Candidatura à construção, a preços controlados, de habitações para Jovens*
Educação***
Apoio às escolas primárias*
Apoio às escolas pré-primárias*
Dia mundial da Criança*
Festa de Natal nas Escolas*
Aquisição de Equipamento***
Aquisição de camião com báscula*
Saneamento Básico***
Aceleração da construção do Saneamento Básico*
Abastecimento de Água***
Conclusão da rede de abastecimento de água*
Outras Realizações***
Instalação do Marco de Correios*
Definição de terreno para Unidade de Saúde*
Remodelação de Fontanários e Lavadouros*
Apoio ao Edifício-sede do Grupo Columbófilo*
Informatização dos Serviços Administrativos da Junta*
Rendimento Mínimo Garantido***
Divulgar e implementar o rendimento mínimo garantido a todas as pessoas que
reúnam os requisitos para o efeito*
Subsídios às Colectividades (atribuídas anualmente) ***
Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense*
*750 €
Centro Cultural Desportivo de Pousadela*
*750 €
Rancho Folclórico S. Cristóvão*
*750 €
Escola de Música*
*750 €
Centro Social S. Cristóvão*
*750 €
Centro Social Luso-Venezolano*
*750 €
Columbofilia*
*750 €
Grupo Missionário Jovem*
*750 €
Associação de Pais Escola de Pousadela*
*500 €
Associação de Pais Escola do Souto*
*500 €
Conselho Consultivo da Escola Pré-primária do Souto*
*500 €
Conselho Consultivo da Escola Pré-primária de Pousadela*
*500 €
Liga Operária Católica*
*500 €
PROLONGAMENTO DA RUA DAS HORTAS – Alguns empreiteiros, sub-contratados pela
BRISA, têm vindo a sentir extremas dificuldades em conseguirem locais onde possam ser
depositadas as terras resultantes de aterros que efectuam. Por outro lado, os terrenos que se
encontram no prolongamento da rua das Hortas, mercê da cota que possuem, carecem de ser
aterradas. Os proprietários já foram abordados e estarão receptivos a este movimento de
terras, exceptuando Casimiro Milheiro, um dos herdeiros de Casimiro Augusto Dias Milheiro,
embora seja um dos mais beneficiados. A Junta decidiu manter o propósito de levar por diante
esta tarefa, sem, no entanto, aterrar este último terreno, na convicção que esta via poderá
beneficiar no futuro os habitantes da rua da Noémia, um pouco isolados do centro da Vila.
Espera que o bom senso acabe por imperar e o renitente proprietário acabe por ceder.***
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– Como é do
domínio público, o casal Manuel Alves Salgueiro/Arminda Pereira da Silva foi sensível ao
apelo lançados pelo Executivo, resultando daí a doacção de 3 prédios rústicos à Autarquia,
inscritos sob os artigos nºs 1700, 1748 e 1364, respectivamente com 1483, 680 e 1320 M2, e
oficializados através de Escritura de doacção efectivada pelo Notário Luís Manuel Moreira de
Almeida em 20/05/2005***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
OFICIALIZAÇÃO DA DOACÇÃO DE TERRENO À JUNTA DE FREGUESIA
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ACTA
DATA
27/10/2005
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 55
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Reestruturação dos Serviços Autárquicos***
 Dia de Encerramento das Actividades***
 Aquisição de motopulverizador***
 Pavimentação da rua da Fonte***
 Ribeira da Gaiteira***
 Alerta para processos de construção em curso***
 Abaixo-assinado dos moradores da habitação social***
 Sucata na via pública***
 Terreno para a construção de habitações para jovens***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS

– Os membros da Junta de
Freguesia, empossados no pretérito dia 24/10/2005, assumem hoje um novo mandato, embora
tenham reunido no dia 15 do corrente mês, para fazerem um balanço das actividades
desenvolvidas nestes últimos 4 anos. Na verdade, porque se trata de uma recondução e devido
a compromissos anteriormente assumidos, não se nota um verdadeiro hiato entre estes dois
mandatos. Assiste-se a uma continuidade de políticas e pessoas. Destaque apenas para uma
pontual mudança de pastas entre Rui Alves Rios e Fernando Ferreira Sousa ditada por razões
de disponibilidade de tempo. De facto, Rui Alves Rios, empresário, dispõe de uma autonomia
que lhe permite seguir com maior proximidade os problemas que resultam dos serviços da
Secretaria. Por outro lado e em função da experiência acumulada e necessidade de melhorar
os serviços prestados, foi decidido que a distribuição dos pelouros fica da seguinte forma
estabelecida:***
Presidente: Henrique Pereira Ferreira com Administração Geral, Informação e Relações
Públicas, Pessoal, Acção Social e Saúde, Ordenamento do Território e Urbanismo,
Associações e Comissões de Moradores, Segurança e Protecção Civil***
Tesoureiro: Fernando Ferreira Sousa com Tesouraria, Contabilidade e Património***
Secretário: Rui Alves Rios com Secretariado, Gestão dos Serviços Administrativos, Educação
e Gestão dos Cemitérios***
Colaborador: Bernardino Ferreira Silva com Obras, Sinalização e Trânsito, Toponímia,
Iluminação Pública, Espaços verdes e Ambiente, Rede Viária e Viação Rural, Higiene e
Limpeza, Águas e Saneamento, Gestão e Manutenção de Espaços de Recreio e Lazer, Oficina
e Serviços Gerais***
Colaborador: Alberto Henrique Oliveira Ferreira com Comunicação e Imagem, Cultura,
Desporto, Juventude e Tempos Livres***
E que:***
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As reuniões semanais passem definitivamente a ser realizadas à 5ª feira, pelas 18.00 Horas,
com a presença de todos, salvo decisão em contrário;***
Sejam elaboradas actas sobre o seu conteúdo, com a periocidade mensal, se possível,
destacando os aspectos mais importantes;***
As entidades ou pessoas que pretendam ser recebidas pela Autarquia, devem inscrever-se
previamente na Secretaria, onde deverão mencionar a natureza dos assuntos e formas de
contacto. Assim, muitos problemas poderão ser solucionados por via telefónica, sem
sobrecarregar a agenda das reuniões formais;***
Deve ser já elaborado novo documento, em que sejam delegados poderes ao Presidente da
Junta, para a realização de escrituras das garagens das habitações Sociais (Complexo
habitacional da Portela);***
Deve ser já formalizado ao BNC o propósito de ser considerado válido qualquer cheque da
autarquia, onde conste 2 das 3 assinaturas dos elementos da Junta;***
Aos serviços de Tesouraria pede-se o esforço para a elaboração de balancetes mensais da
situação económico-financeira da Autarquia;***
Apela-se a um maior e rigoroso controle das actividades da Secretaria, particularmente o
cumprimento de horários, actividades desenvolvidas e movimento das receitas diárias;***
Devem ser adquiridos 3 telemóveis da TMN, para serem distribuídos pelos seguintes sectores
e/ou pessoas: Sr. Arsénio, encarregado do pessoal, Sr. Bernardino Silva, responsável pelo
Departamento de Obras e Secretaria. Tais equipamentos apenas servirão para comunicarem
entre si ou com os restantes membros da Junta, exceptuando-se òbviamente o do Sr.
Bernardino Silva, o qual naturalmente vê alargados seus contactos para outras instituições ou
pessoas;***
A actividade permanente do Sr. Bernardino Silva tem sido altamente meritória e é
entendimento de todos os presentes que as despesas relacionadas com essa mesma actividade,
concretamente com comunicações, gasóleo e almoços com fiscais ou representantes de
instituições com quem a Junta mantém relações profícuas e que à Comunidade interessa,
nomeadamente com as prestadoras de serviços de iluminação, rede viária e outros, devem ser
suportadas pela Autarquia. Não se justifica que continuem a ser feitos esforços pessoais, a
este nível. Entendem não ser correcto nem justo, esta forma de actuação;***
Apela-se ainda para a necessidade de actualização dos elementos de natureza patrimonial.
Neste aspecto, recorda-se a aquisição e oferta de terrenos recentemente, bem com a venda de
outros. Convém recordar a necessidade de completar as actas já elaboradas, particularmente
com elementos em falta e considerados de primordial importância, como sejam as áreas dos
terrenos vendidos e adquiridos, o nome dos compradores e vendedores, bem como a passagem
para domínio público de terrenos particulares . Deve assumir-se como prioritária esta
preocupação que pode embaraçar a honorabilidade e rigor desta Junta de Freguesia. São
facultados os seguintes elementos para ajudar a ultrapassar estas dificuldades: A Junta
adquiriu, por compra, terrenos para a construção de estaleiro. A quem? Por quanto? Que área?
Quando?. Foram passados para domínio público, terrenos privados nestes últimos 4 anos. Que
terrenos? Que áreas? Quem eram os proprietários? Quando? (Carlos Malta, Joaquim Sousa,
Américo, Domingos Lameira?, António Azevedo?, Cunhado do Fernando da Venda?). Foram
vendidos terrenos a particulares: ao Sr. Alberto Jesus Silva, residente em ?, terreno na zona
dos Lagos, em Olivães, com cerca de 250 m2, no valor de 7500 Euros. Quando?; Ao Sr.
(amputado dum membro superior), o terreno igualmente localizado na zona dos Lagos, em
Olivães. Que área? Por quanto? Quando? . Foram doados à Junta terrenos. Por quem? Que
áreas? Que localização? Quando?. Estas e outras quiestões que até ao momento, não estão
correctamente registadas;***
Em virtude da experiência acumulada com “O Gabinete do Cidadão”, onde eram formalizadas
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queixas e sugestões dos fregueses ao longo deste último mandato, será possível a criação de
ofício – resposta, que torne fácil e rápida a resolução das reclamações;***
Novo mandato, nova Junta, obriga à reformulação dos Postais aos aniversariantes. Deve ser
contactado os serviços da Tipografia;***
Deve ser dada igualmente prioridade à instalação dos órgãos sociais da Associação de
Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura, de cuja actuação se espera acção complementar
à da Junta de Freguesia. Documentos caducados? Reactivação após a instalação efectiva.
Reuiões preparatórias (criação de Logotipo, impressos, envelopes, cartões de associado,
quotas);***
DIA DE ENCERRAMENTO DAS ACTIVIDADES – Deve ser formalizado a reserva do Salão
Nobre do Centro Social Luso Venezuelano para o dia 16 ou 30 de Dezembro para a realização
habitual do Dia de Encerramento das Colectividades. Obtida a confirmação, imediatamente
convidar as Associações para a sua participação***
AQUISIÇÃO DE MOTOPULVERIZADOR – Foram considerados válidos os argumentos
apresentados por Bernardino Silva para a aquisição de um motopulverizador, equipamento
essencial para a manutenção das valetas sem ervas daninhas. Seu valor será de 650 Euros. A
sua aquisição concretizar-se-á quando for oportuna***
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FONTE – Foram concluídos os trabalhos de instalação de
rede de águas pluviais na rua da Fonte, iniciados em finais de Setembro. O vereador Delfim,
já substituído, foi sensível aos argumentos do Presidente da Junta e aceitou a pavimentação,
em tapete betuminoso, daquela artéria. Será o Sr, Rocha, o empreiteiro***
RIBEIRA DA GAITEIRA – Com os trabalhos na zona do Caramulo, foí concluído com
sucesso o dossier “Inundações da Ribeira da Gaiteira”. Enaltece-se a forma como todo este
processo foi conduzido, destacando-se o empenho do Vereador Delfim visível ao longo destes
anos***
ALERTA PARA PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO EM CURSO – Devem ser alertados os
Serviços Urbanísticos para os processos 1535, relacionado com a construção de moradias na
Rua do Campinho, pela diferença de cotas que vai proporcionar dificuldade de condução de
águas pluviais e 1743, onde está prevista a construção de moradias em zona não
autorizada***
ABAIXO-ASSINADO DOS MORADORES DA HABITAÇÃO SOCIAL– Foi recebido pelos
serviços administrativos um abaixo assinado de moradores da Habitação Social do Coteiro,
onde se denuncia o desrespeito pelo silêncio naquele empreendimento, levado a efeito por um
dos moradores. Devem ser alertadas as autoridades***
SUCATA NA VIA PÚBLICA – Foi recebida queixa sobre a existência de Sucata na Av. S.
Cristóvão. Deve ser contactado o prevaricador***
TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PARA JOVENS – Foram
consideradas várias propostas para aquisição de terreno. Aquela que mereceu a aprovação dos
presentes, prende-se com uma área de terreno necessária (20.000 m2), situada na rua da
Mocidade, considerada adequada à natureza do empreendimento pretendido. Deve ser
transmitida logo que possível esta decisão ao vereador José Manuel***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
03/12/2005
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 56
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte ordem de trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro dos meses de Outubro e
Novembro do corrente ano***
 Apresentação da comissão instaladora da Associação de Desenvolvimento de
Nogueira da Regedoura***
 Dia de encerramento das actividades***
 Pavimentação da rua da Fonte***
 Abaixo-assinado***
 Terreno para a construção de habitações para jovens***
 Jantar de despedida aos vereadores e Presidente da Assembleia Municipal***
 Análise da cópia de carta dirigida a Fernando Rodrigues***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DOS MESES DE
OUTUBRO E DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO – Havia sido solicitado ao Tesoureiro,

Sr. Fernando Sousa, que apresentasse, no princípio de cada mês, um relatório suscinto mas
rigoroso, onde fosse perfeitamente perceptível para todos a situação económica e financeira
da Junta de Freguesia. Aplaude-se o seu esforço e a transcrição integral dos referidos
documentos para esta acta, que traduzem fielmente e com rigor a situação na presente data. O
Presidente aproveitou para endereçar as suas felicitações ao responsável, o já referido
Fernando Sousa:
FLUXO ORÇAMENTAL

Período
OUTUBRO DE 2005

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Transferências correntes
Total de receitas correntes
Total de receitas

%

109.971,00 100,0
109.971,00 100,0
109.971,00 100,0
DESPESAS

RUBRICAS
CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes

VALOR
4.701,61
20.364,25
8.187,30

%
9,1
39,3
15,8
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Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

2.593,97
35.847,13

5,0
69,2

15.949,09 30,8
15.949,09 30,8
51.796,22 100,0

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
NOVEMBRO DE 2005

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Venda de bens de investimento
Total de receitas de capital
Total de receitas

3.538,00
162,00
1.433,70
5.133,70

%
31,1
1,4
12,6
45,1

6.250,00 54,9
6.250,00 54,9
11.383,70 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas
APRESENTAÇÃO
DA
COMISSÃO
INSTALADORA
DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA

10.920,22
573,81
1.303,05
12.797,08

%
67,0
3,5
8,0
78,5

3.500,00 21,5
3.500,00 21,5
16.297,08 100,0
DA

ASSOCIAÇÃO

DE

– Foram promovidas algumas
reuniões de pessoas que comungassem do espírito patente no projecto desta Associação.
Finalmente foram seleccionadas 7 pessoas possuidoras do perfil adequado para instalá-la, de
um forma segura e sólida. Preside esta Comissão o Professor Armando de Sousa e Silva e são
seus colaboradores Américo Monteiro (Moreira), Mariluz Costa, Susana Cruz, Rosa Vilar,
Fernando Sousa e Alberto Ferreira, estes dois últimos na qualidade de representantes do
Executivo e cumprindo o estabelecido estatutariamente. É apontada a data de 01/03/2006
como o dia da sua apresentação pública. Seguir-se-ão períodos para a inscrição de associados
e logo que possível a apresentação de calendário eleitoral tendo em vista a eleição dos seus
Corpos Gerentes. Até lá deverão apresentar programa de acção a curto prazo a fim de dotar
esta nova Associação de estruturas mínimas de funcionamento. Tal como o previsto nos seus
estatutos, cuja escritura pública se realizou em 25 de Janeiro de 2003, visa a criação de
condições para que qualquer projecto, individual ou colectivo, possa ser avaliado, aprovado,
promovido e incentivado, desde que reúna condições de viabilidade e procure ser mais um
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factor de desenvolvimento, pessoal, grupal ou social, abrangendo diversas acções que vão
desde animação sócio cultural, intervenção sócio comunitária e formação/Educação.
DIA DE ENCERRAMENTO DAS ACTIVIDADES – Está confirmado o dia 16 do corrente
mês para a realização habitual do Dia de Encerramento das Colectividades no Salão Nobre do
Centro Social Luso Venezuelano. Todos os preparativos habituais estão a ser feitos***
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FONTE – Confirma-se a pavimentação, em tapete
betuminoso, desta artéria. Será o Sr, Rocha, o empreiteiro. Aguarda a oportunidade para a sua
execução, dado que se tem vindo a sentir uma instabilidade nas condições atmosféricas que
não aconselham precipitação***
ABAIXO-ASSINADO– Parece ter sido surtido efeito a denúncia às autoridades competentes,
a julgar pelo apaziguamento dos moradores da Habitação Social do Coteiro. Para acompanhar
com cuidado***
TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PARA JOVENS – Têm sido
infrutíferas as “demarches” para conseguir um terreno com as características pretendidas pelo
vereador José Manuel. Para além das dimensões exigidas, o preço proposto para a sua compra
não tem colhido a anuência dos proprietários. Consideram exíguo o valor oferecido por metro
quadrado. Pedem cerca de um milhão de euros, sensívelmente o dobro do oferecido. Foram já
contactados os proprietários dos terrenos situados entre a rua da Noémia e rua da Barra, junto
à Av da Fábrica no Caramulo, na rua de S. Tomé e na Av do Tapadinho. Muitos destes
estarão limitados pelo PDM proposto. Para aguardar…***
JANTAR DE DESPEDIDA AOS VEREADORES E PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL – A Junta de Freguesia de Arrifana tomou a iniciativa de organizar Jantar de

amizade e despedida aos Vereadores que ora findam seus mandatos, Conceição Ferreira,
Delfim Silva e Carlos Jorge, bem como Orlando Oliveira, este último na qualidade de
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, a realizar-se em 01 de Dezembro próximo. A
Junta decidiu fazer-se representar, testemunhando desta forma a profunda consideração dos
“homenageados”, mormente os vereadores em causa.***
ANÁLISE DA CÓPIA DE CARTA DIRIGIDA A FERNANDO RODRIGUES – José Costa e
Silva, advogado dos herdeiros de Casimiro Augusto Dias Milheiro, enviou carta datada de
14/11/2005, a Fernando Rodrigues de Sousa, onde manifesta a sua discordância quanto aos
trabalhos de aterro que estão a ser levados a efeito, na zona da rua das Hortas. A Junta irá
contactar o referido advogado para pedir-lhe colaboração no sentido de sensibilizar Casimiro
Milheiro a permitir que as obras avancem e permitam igualmente o aterro do terreno de que é
co-proprietário. Para acompanhar de perto…***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
19/01/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 57
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro do mês de Dezembro do pretérito
ano***
 Fixação para 6 (seis), o número máximo de “roulotes.”***
 Plano Plurianual 2006/2009.***
 Atribuição do nome “Fogaceiras”à uma rotunda do IC24.***
 Gabinete de apoio jurídico e Social***
 Publicidade de rua caótica***
 Mediateca, Ludoteca Ou Ponto Net?***
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO MÊS DE
DEZEMBRO DO PRETÉRITO ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
DEZEMBRO 2005

RECEITAS
RUBRICAS
CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Transferências de capital
Total de receitas de capital
Total de receitas

VALOR
1.108,75
7.378,58
1.280,00
477,90
10.245,23

%
8,2
54,2
9,4
3,5
75,3

3.357,36 24,7
3.357,36 24,7
13.602,59 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital

%

15.880,00
97,80
15.977,80

52,3
0,3
52,6

14394,69

47,4
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Total de despesas de capital
Total de despesas

14.394,69 47,4
30.372,49 100,0
FIXAÇÃO PARA 6 (SEIS), O NÚMERO MÁXIMO DE “ROULOTES .” – A Junta decidiu
auscultar a opinião da Assembleia de Freguesia quanto ao número adequado de “roulotes”a
serem licenciadas. Para já avança com a proposta de 6 (seis) em vez de 5 (cinco) que
correspondem às actualmente existentes. É previsível que ali sejam colocadas algumas
reservas quanto a eventuais transtornos na localidade por causa do ruído, por alegada
concorrência “desleal” relativamente a outros estabelecimentos ou constituam local de
potencial perigo para a Saúde Pública por incumprimento das regras básicas de Higiene e
Segurança. Porém, a sua localização é a mais adequada para a sua actividade pelo afastamento
da zona residencial, não constituem concorrentes desleais já que as suas actividades e
horários são bem diferentes dos eventuais queixosos, bem como é suposto que cumpram os
requisitos mínimos de Higiene e Segurança, caso contrário não obteriam licenças da Câmara.
Por outro lado, como é sabido, a Junta realizou obras de beneficiação na zona, com a
instalação de ponto de abastecimento e fossa. Ficou decidido ainda que caso seja aprovada,
ela só poderá ser alterada com o parecer favorável da referida Assembleia.***
PLANO PLURIANUAL 2006/2009 : Foi elaborado o seguinte Plano plurianual, o qual
deverá ser sujeito à discussão prévia com os partidos políticos, para posteriormente ser
aprovado na Assembleia de Freguesia:***
FUNDAMENTAÇÃO

Logo após a tomada de posse do nosso 1º mandato em 1998, procedeu-se a um diagnóstico
global das necessidades e carências mais prementes sentidas nesta Freguesia, em todas as
áreas passíveis de intervenção autárquica. Por esse facto a elaboração do 1º Plano de
Actividades foi concebido de tal forma que, mais do que um Plano delimitado no tempo, se
tratou de um instrumento estruturante e de orientação estratégica, pelo que continuam a ser
válidas as grandes opções então agora tomadas neste 3º Plano de actividades. Continua a ser
actual, necessária e válida a aposta não só nas estruturas básicas de carácter físico, como, de
igual modo, a procura de soluções que tenham como objectivo as pessoas, suas necessidades e
expectativas. Dito de outra forma, a aposta do actual Executivo será feita sob o paradigma da
continuidade.
OBJECTIVOS

As finalidades prosseguidas neste Plano plurianual de actividades podem tipificar-se
esquematicamente da seguinte forma:
A aproximação da Autarquia aos interesses e necessidades do Cidadão
Beneficiação e ampliação da rede viária
Animação e dinamização das actividades sócio-culturais e recreativas
Criação de mecanismos de intervenção sócio-comunitária
Criação de infra-estruturas e espaços ambientais
Criação de infra-estruturas no âmbito da Saúde, Ensino e Ambiente
ÁREAS E MODOS DE EXECUÇÃO OPERACIONAL DO PLANO

Acção Social
Compra de medicamentos
Compra de alimentos
Subsídios a carenciados
Integração na Sociedade Civil dos Imigrantes
Ambiente
Acções de sensibilização junto da população
Remodelação dos ecopontos
Combate às lixeiras
Colocação de papeleiras
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Análise da qualidade da água em fontanários
Recolha de Monos
Ajardinamento de espaços públicos
Projecto e construção do Parque de Lazer
Criação de zonas pedonais
Habitação e Urbanismo
Habitação social para Jovens
Sinalética e sinalização de trânsito: Projecto «Você está aqui»
Limites de Freguesias
Requalificação urbana do centro cívico da Vila
Colocação de abrigos de passageiros e respectivos horários dos transportes públicos
Embelezamentos das rotundas de acesso ao IC 24
Educação
Apoio às escolas primárias
Apoio às escolas pré-primárias
Festa de Natal nas Escolas
Construção da Escola Pré-Primária do Souto
Aquisição de Equipamento
Cilindro
Videoprojectores para o auditório
Auto-aspirador para limpeza da via pública
Cemitério
Alargamento do cemitério
Obras de beneficiação de esgotos de águas pluviais
Obras de beneficiação das ruas interiores
Informatização dos serviços administrativos
Modernização dos serviços prestados
Saneamento Básico
Acelerar a construção do Saneamento Básico
Desporto
Apoio financeiro aos clubes existentes
Vias de Comunicação e Caminhos
Novas ruas
Rua do Coteiro
Rua do Loureiro
Rua das Hortas
Repavimentações
Av. da Fábrica
Avenida da Bessada
Rua do Passal
Rua 1º de Maio
Rua das Camélias
Idosos
Realização dos passeios convívio
Juventude
Realização dos passeios convívio
Incentivar a criação de associações
Apoio a todas as iniciativas dos jovens
Criar incentivos para ocupação dos tempos livres
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Cultura
Dinamizar ou Promover
Realização de Festa de Encerramento das Colectividades
Participação activa no Verão cultural
Incentivo à realização de exposições
Criação de uma Mediateca
Outras Realizações
Apoio à Construção do edifício Centro Social S. Cristóvão
Elaboração de projecto para a Unidade de Saúde
Remodelação de Fontanários e Lavadouros
Apoio ao Edifício-sede do Grupo Columbófilo
Informatização dos Serviços Administrativos da Junta
Campanha de Dinamização para o Recenseamento
Apoio à Associação de Desenvolvimento
Criação de Site na Internet
Criação de Gabinete de aconselhamento jurídico
Criação de Gabinete de apoio Social
Celebração do 10 º Aniversário de Elevação a Vila
Apoio às Colectividades
Em cada ano civil, será atribuído um Subsídio-base de 750 € a cada uma das seguintes
Colectividades:
Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense
Centro Popular de Trabalhadores de Pousadela
Rancho Folclórico S. Cristóvão
Centro Social S. Cristóvão
Centro Social Luso-Venezolano
Grupo Columbófilo
Grupo Missionário Jovem
Conferência S. Vicente Paulo
Associação de Pais do Jardim-de-infância e EB1de Pousadela
Associação de Pais do Jardim-de-infância e EB1de Souto
Associação de Desenvolvimento
Liga Operária católica
Associação Alcoólicos Recuperados
Em cada ano Civil poderá ser atribuída um montante global de apoio às Colectividades até
5000 € para subsidiar projectos extraordinários considerados de relevância pública.
Zona Industrial
Estando esta zona já identificada na revisão do P.D.M., deverá pressionar-se a Câmara para
a compra dos terrenos, sua infra-estruturação e venda para que sejam ali criadas unidades
fabris que favoreçam a criação de postos de trabalho e consequentemente a fixação da
população, destacando a sua privilegiada localização.
ATRIBUIÇÃO DO NOME “FOGACEIRAS”À UMA ROTUNDA DO IC24 – Na última
Assembleia de Freguesia, ficou decidido que uma das rotundas do IC 24 seria alvo de uma
escultura alusiva às Fogaceiras. A outra seria igualmente presenteada com uma escultura
alusiva à “Rachona”.***
GABINETE DE APOIO JURÍDICO E SOCIAL – Cono é do conhecimento de todos, a
Câmara Municipal tem vindo a desenvolver um programa de apoio social através da sua
Divisão Social, muito meritório e dirigido aos residentes do Complexo Habitacional e Social
do Coteiro, visando minimizar os problemas de relacionamento inter pessoal que nestes
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empreendimentos surgem com relativa facilidade, por incumprimento da Lei do Condomínio.
Este programa designa-se por HABITAR e tem sido desenvolvido nas instalações da Junta.
Todavia, pensa-se que ela deveria ser estendida para outros sectores. Importa pressionar para
que tal aconteça. No plano jurídico e principalmente para os mais carenciados, não existe em
Nogueira da Regedoura, um serviço de cariz social que se ocupe dos problemas jurídicos,
onde sejam defendidos os sociavelmente mais desfavorecidos e fragilizados. Nesse sentido
serão contactados os juristas da Vila a fim de os sensibilizar para a criação dum gabinete,
assim como colher a sua opinião quanto à sua forma, conteúdo e gestão***
PUBLICIDADE CAÓTICA NA VIA PÚBLICA – Foi levantado o problema relacionado com a

«explosão» de placas publicitárias sem qualquer critério, conferindo um aspecto poluído sob o ponto
de vista urbanístico. De facto, cada vez mais há menos respeito pela propriedade pública, onde parece
não haver limite para o uso e abuso dos seus espaços. Os sinais de trânsito ou toponímicos recebem a
«companhia» não autorizada de placas publicitárias, colocando os automobilistas e peões em risco.
Apesar de ser unânime o sentimento de repúdio, todos reconhecem que as Juntas não detêm qualquer
competência nessa área. Contudo, foi decidido denunciar estes atriopelos aos serviços camarários***
MEDIATECA, LUDOTECA OU PONTO NET? – Já começa a ser considerada abusiva a forma
como o Vereador da Cultura tem conduzido todo este processo. Desde o Dr. Carlos Martins, o qual
aprovou e levou à reunião de Câmara o Projecto, passando pela Dra. Conceição Ferreira e culminando
com o actual vereador, Dr. Albergaria, todos parecem apostados em fazer não cumprir o que há muito
foi determinado. Multiplicam-se em desculpas e explicações e até ao momento tudo continua na
mesma. O Presidente declara-se disponível para «apertar» com o Vereador***
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi
passado em 13 de Janeiro de 2006, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão
onde consta que OLÍVIA BETSY DE BARROS ABELEDO MAGALHÃES cedeu para domínio
público uma parcela de seu terreno descrito na Conservatória sob o nº 1294. Fica registado
agradecimento público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
09/02/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 58
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano***
 Colocação de tapete betuminoso na rua da Fonte***
 Destruição parcial da capela do Forno***
 Delegação de competências à ADNR***
 Irregularidades na implantação de Moradia na rua do Campo de Futebol, em
Pousadela***
 Inventário***
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
JANEIRO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Venda de bens e serviços Correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
Total de receitas

1.126,75
14.478,00
22,50
507,90
16.135,15
16.135,15

%

7,0
89,7
0,1
3,1
100,0
100,0

DESPESAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

4.769,07
2.638,08
7.407,15

%
62,0
34,2
96,2

290,72
3,8
290,72
3,8
7.697,87 100,0
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COLOCAÇÃO DE TAPETE BETUMINOSO NA RUA DA FONTE –

A colocação de tapete
betuminoso em mais uma artéria desta Vila chegou ao fim. O grau de dificuldade foi elevada
dada a necessidade de incorporar nesta empreitada toda a infraestrutura de águas pluviais que
quase comprometia a obra. As dificuldades manifestadas pelo empreiteiro, não querendo
assumir o que inicilmente se havia comprometido, acabou por ser ultrapassada devido à
inflexibilidade da Junta. Mas o bom senso acabou por imperar e o empreiteiro não teve outro
remédio do que ir até ao fim.
DESTRUIÇÃO PARCIAL DA CAPELA DO FORNO - A Capela do Forno, sita na rua da
Regedoura, foi parcialmente destruída por um automóvel conduzido por indivíduo já
identificado e que revelava fortes indícios de embriaguez. Deste acidente, a GNR já tomou
conta da ocorrência. A Junta decidiu pedir uma justa indeminização pelos danos causados e
apresentará logo que lhe seja possível a respectiva queixa à Companhia de Seguros do
condutor. Recorde-se que a indeminização já cobrada à BRISA foi de 15.000 € ***
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS À ADNR – A Junta de Freguesia entende que, com a
criação de uma Associação com as características que apresenta a Associação de
Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura, estarão asseguradas as condições para obter
resultados assinaláveis, particularmente
no plano socio educativo e que estarão
consubstanciados no art 3º, dos Estatutos da ADNR e que a seguir se transcrevem:
«1 – A Associação tem por objectivo promover as actividades e relações necessárias ao
desenvolvimento cultural, recreativo e desportivo da população de Nogueira da Regedoura,
prosseguindo os seus fins, designadamente, através das seguintes acções.
1.1 – Implementar, colaborar e acompanhar programas e projectos de âmbito local que vissem
a integração e a promoção cultural, recreativo e desportivo dos grupos sociais mais
desfavorecidos bem como a animação e a mobilização das comunidades locais.
1.2 – Promover a articulação e a coordenação entre as Instituições Publicas e Privadas, locais
e regionais, com vista a canalizar os recursos da sociedade e assegurar um processo de
desenvolvimento integrado nas comunidades locais.
1.3 – Fomentar e apoiar a participação dos agentes locais, bem como a cooperação e a
solidariedade activa entre pessoas, famílias, grupos sociais e entre gerações.
1.4 – Acompanhar e estimular a realização de estudos e pesquisas interdisciplinares e
intersectoriais que visem o aprofundamento da especifidade dos problemas locais e suas
casualidades, bem como a realização de cursos, seminários, conferências e colóquios que
contribuam para o desenvolvimento local.
1.5 – Promover a afirmação e a consolidação dos direitos dos cidadãos, contribuindo
activamente para o seu exercício efectivo.
1.6 – Promover o intercâmbio com Entidades Nacionais e Internacionais que prossigam fins
análogos, nomeadamente dos Países da Comunidade Europeia, bem como Associações ou
Comunidades de Santa Maria da Feira ou de outros Concelhos Portugueses.»
Desta delegação, a Junta de Freguesia espera obter ganhos consideráveis e manisfesta a sua
total disponibilidade para garantir uma sólida instalação e apoiar os projectos que entretanto
venham a ser apresentados e que garantam os resultados previstos e desejáveis***
IRREGULARIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE MORADIA NA RUA DO CAMPO DE
FUTEBOL, EM POUSADELA***

A colocação de guias para passeios na rua do Campo de Futebol, em Pousadela, tem suscitado
as mais diversas reacções. De facto, há moradores que não têm cumprido o que está
regulamentado, ficando alguns troços de passeio com cerca de 40 cm. Ora, o Executivo
entende não pactuar com estas situações que retira toda a credibilidade aos órgãos autárquicos
e decide denunciar estes atropelos. Nesse sentido, irá enviar amanhã um FAX ao pelouro
competente, (Vereador José Manuel) nos seguintes termos:
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«Serve o presente fax para solicitar, com carácter de urgência, que nos indique o seu parecer
relativamente às obras que estão a ser realizadas na Rua do Campo de Futebol do Centro
Popular dos Trabalhadores de Pousadela, em Nogueira da Regedoura.
Neste momento estão a ser colocadas guias de passeio, de ambos os lados da rua, em todo o
seu comprimento. Estas obras estão a ser executadas pela Câmara Municipal sob a
responsabilidade do Engº Mário Araújo.
Lembro que está em construção uma moradia, que foi alvo de intervenção pela fiscalização
da Câmara Municipal, de cuja implantação foram colocadas sérias dúvidas. Na zona desta
moradia, temos um passeio de 40 cm. Ao longo da rua existem outros casos que também nos
parecem incorrectos.
Dado que os acontecimentos ocorridos são alvos de comentários e especulações menos correctas,
permitia-me sugerir ao Sr. Vereador a sua presença no local, o mais breve possível, para melhor poder
avaliar e decidir relativamente às situações descritas.»
INVENTÁRIO– O Executivo tem consciência que fazer o Inventário é uma sua obrigação, prevista

no POCAL. Entretanto, reconhece-se uma dificuldade na sua elaboração, nomeadamente na sua
avaliação. Ninguém parece sentir-se preparado para fazer um trabalho isento. Daí, ter sido decidido
pedir colaboração à Assembleia de Freguesia, na forma de comissão constituída por elementos do PS e
PSD. Essa proposta deverá constar na sua agenda de trabalhos***
DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS DA ZONA DOS LAGOS: CONTESTAÇÃO DE SUA
PROPRIEDADE – Decorridos tantos meses após a demolição das barracas na zona dos Lagos,

processo sobejamente publicitado, estranha-se que tenha entrado nos serviços administrativos uma
reclamação duma freguesa, onde ela afirma ser dona legítima duma das barracas, apresentando para o
efeito um recibo dos impostos que tem vindo a pagar. A Junta entende não aceitar tal documento como
prova suficiente e inequívoca de propriedade e decide exigir outra documentação mais sólida,
nomeadamente Escritura notarial. Assume, no entanto, total responsabilidade e manifesta desde já a
sua didponibilidade em responder com eventuais indeminizações por danos causados, desde que ela
apresente os aludidos documentos***
SANEAMENTO BÁSICO – Finalmente este processo parece entrar na fase de concretização. Serão
cerca de 32 KM de ruas que serão esburacadas. Durante a sua execução muitas preocupações a Junta
desde já manifesta e assume desde já uma postura de colaboração com os empreiteiros mas em
simultâneo uma atitude de exigência, não pactuando com posições de negligência. Será provavelmente
uma agência de recolha de queixas, prestação de informação, similar à de um provedor, não dando
tréguas a eventuais prevaricadores, mas mostrando inteira disponibilidade para ultrapassar as
esperadas dificuldades que os empreiteiros possam encontrar***
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi
passado em 23 de Janeiro de 2006, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão
onde consta que LUÍS ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS cedeu para domínio público uma
parcela de seu terreno com 500 m2 descrito na Conservatória sob o nº 1682. Fica registado
agradecimento público ***
Por corresponder à verdade, foi passado em 30 de Janeiro de 2006, com o acordo de todos os membros
do Executivo, uma certidão onde consta que ARMANDO DE SOUSA E SILVA cedeu para domínio
público uma parcela de seu terreno com 173,25 m2 descrito na Conservatória sob o nº 2794. Fica
registado agradecimento público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, lavrandose a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta de Freguesia, vai ser
assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
23/03/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 59
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano***
 Apresentação de Orçamento para 2007***
 Apresentação, discussão e aprovação da actualização das Taxas***
 Quadro de Pessoal***
 P.D.M.
 Negociação dos terrenos para a pré-primária
 Limpeza dos terrenos do futuro parque de lazer
 Desvio da ponte sobre a a1, entre Nogueira e Moselos
 Parque do caramulo. Conclusão das obras?
 Alargamento do cemitério. Formas de financiamento
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO:

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
FEVEREIRO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Transferências de capital
Total de receitas de capital
Total de receitas

%
228,25
657,90
886,15

1,5
4,3
5,8

14.512,97 94,2
14.512,97 94,2
15.399,12 100,0
DESPESAS

RUBRICAS
CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Total de despesas correntes

VALOR

%

2.817,54 58,7
1.979,69 41,3
4.797,23 100,0
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Total de despesas

4.797,23 100,0
- Foi apresentado o Orçamento, o qual,
depois de alguns ajustamentos, mereceu a aprovação do Executivo e irá ser submetido na
próxima Assembleia de Freguesia***
APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA 2007

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ACTUALIZAÇÃO DAS TAXAS:
1.

ATESTADOS

Para fins de:
Residência
Casamento
Fins Escolares
Provas de Vida
Concursos para efeitos de emprego
Emigração
Residência de Nacionalização
Dirigido ao Governo Civil
Licença para ausência do País
Benefícios por Morte
Para fins convenientes:
Legalização de Viaturas
Uso e Porte de Arma
Registo de Firma
Justificação para quaisquer outros fins
Benefício por Morte (quando em impresso próprio)
Documentos P/Concurso de Habitação
Declarações Diversas
Autenticar Documentos de Instituições Bancárias
Provas de Vida (em recibos na importância superior ao ordenado mínimo nacional)
Assistência Judiciária
Busca de Elementos Constantes em Arquivos
Sinistrados Hospitalizados P/ Companhia de Seguros
Abono de Família
Quaisquer outros que venham a ser beneficiados por lei
Taxa Urgência
Termo de idoneidade

Totalmente isentos de emolumentos:
Assistência Judiciária
Provas de Vida (rendimentos inferiores ao Salário Mínimo Nacional)
Pensão Social
Insuficiência Económica
Fins Militares
Provas de Residência e Estado Civil
(Em recibos de importância inferior ao ordenado mínimo nacional)
Indigentes
Abono de Família
Pensões de Sangue
Certidões para fins eleitorais
Assistência Médica e medicamentos

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,50
€ 3.50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 25.00
€ 40,00
€ 38,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 1,75
€ 1.75
€ 1.75
€ 2,50
€ 5,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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2. CERTIDÕES

Taxa de Certidão
3.

€ 7,00

CERTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS

€ 5,00
Por página e até 5
€ 1,00
Cada página a mais
(Obs.: as Associações de Nogueira da Regedoura estão isentas nas certidões e certificação de
fotocópias)
4.

IMPRESSOS
€ 0,60

Cada
5.

CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO OU SALAS DE REUNIÃO

2ª A 6ª – Feira – Diurno (9H00 às 17H00)
Sábados/Domingos/Feriados – Nocturno (17H00 às 24H00)
Sábados/Domingos/Feriados – Diurno (9H00às 17H00)
As Associações de Nogueira da Regedoura estão isentas
6.

ALUGUER DE MÁQUINAS

Aluguer de retro escavadora
Aluguer de camião
Dumper
7.

€2.500
€30.00
€50.00
€20.00
€10.00
€70.00
€30.00
€40.00
€50.00
€30.00
€25.00
€80.00
€80.00

CANÍDEOS

Registo
Licença para cães de guarda, caça, guia e companhia
Licença para cães perigosos ou potencialmente perigosos
9.

€22.00 / H
€20.00 / H
€15.00 / H

CEMITÉRIO

Cada sepultura
Licença para obras em sepultura
Licença para obras em capela
Alvará
Averbamento
Trasladação e exumações
Cedência da Casa Mortuária
Inumação em Jazigo particular
Inumação em Jazigo particular de capela
Inumação em terreno da Junta de Freguesia
Inumação aos Domingos e Feriados acresce taxa de
Exumação de Ossadas e posterior inumação no Cemitério
Exumação de Ossadas e posterior trasladação para outro Cemitério
8.

€12,50 / H
€15,00 / H
€20,00 / H

€2.50
€7.50
€10.00

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

€2.50/ M2/por cada
período até 30 dias
€5.00/ M2/por cada
Para obras, utilizando amassadores, entulho, tubos e afins
período até 30 dias
Colocação de tubos, condutas, cabos condutores aéreos ou €5.00/ M linear/por cada
subterrâneos e afins
período até 30 dias
QUADRO DE PESSOAL - O quadro de Pessoal que actualmente vigora encontra-se
desactualizado e não preenche os requisitos mínimos que a Lei actual preconiza. Nesse
sentido, a Junta elaborou novo Quadro que contextualize a Lei em vigor, tendo merecido a
aprovação unânime, proposta que deverá ser submetida à aprovação da Assembleia de
Freguesia, logo que seja possível***
Para obras, utilizando tapumes, resguardos ou andaimes

P.D.M. – Segundo fonte fidedigna da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, as alterações

propostas pela Junta de Freguesia foram todas atendidas e o novo projecto já terá sido enviado para as
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instâncias superiores, onde deverá ser definitivamente aprovado. Julga-se que os interesses de todos os
Nogueirenses estarão salvaguardados***
NEGOCIAÇÃO DOS TERRENOS PARA A PRÉ-PRIMÁRIA – Foram apresentadas aos
proprietários do terreno indicado pela Junta à CMF para a construção da Pré-primária, as condições de
compra. Apesar de relativamente baixos, face aos preços habitualmente anunciados naquela zona, os
valores apresentados, dados os condicionalismos do terreno (contíguo ao terreno da actual Escola
Primária), acabam por ser justos. Espera-se que os proprietários saibam aproveitar a oportunidade e
desta forma iniciar a elaboração de projecto e adjudicação da obra***
LIMPEZA DOS TERRENOS DO FUTURO PARQUE DE LAZER – As parcelas de terreno que
integram o futuro espaço onde se prevê a instalação dum Parque de Lazer, carecem de denição de seus
limites, o cálculo das suas áreas, para dar outro impulso às negociações. Devem ser limpas, com o
acordo prévio de seus proprietários, suportando a Junta estes encargos, utilizando até recursos
próprios. A seguir, deve ser feito o levantamento topográfico***
DESVIO DA PONTE SOBRE A A1, ENTRE NOGUEIRA E MOSELOS – O alargamento de 4
para 6 faixas da A1 em curso, prevê a construção de nova ponte entre Nogueira e Moselos, junto ao
Parque do RUFC Nogueirense. Teme-se o seu encerramento durante alguns meses, facto que, a
exemplo do que já aconteceu em Santa Maria de Lamas, causará consideráveis transtornos aos
habituais utilizadores desta via de acesso, obrigando-os a desvios excessivos para se deslocarem para o
seu local de trabalho. O Presidente da Junta já terá contactado uma vez mais o seu congénere de
Moselos e ambos acordaram unir esforços para que tal situação não venha a acontecer, ou, pelo menos,
procurar formas de minimizar efeitos tão perversos***
PARQUE DO CARAMULO. CONCLUSÃO DA OBRA? – O empreiteiro da obra informou que o
Parque já estaria concluído, caso o fornecedor do equipamento lúdico a instalar, cumprisse os prazos.
Como não é da sua responsabilidade estab operação, pede à Junta que o pressione de forma a poder
concluir os trabalhos. Refira-se que o parque é acolhedor e terá merecido rasgados elogios dos
moradores locais que anseiam disfrutar deste novo equipamento. A Junta aceita o desafio***
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. FORMAS DE FINANCIAMENTO – Segundo o
Presidente da Junta, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira apenas comparticipará em 30 % do
valor total da obra, de acordo com o procedimento assumido em intervenções anteriores noutras
freguesias. Não parece haver um «plafond» máximo de comparticipação. Será nestes pressupostos que
a Junta deverá gerir este processo, procurando novas formas de financiamento. Caso contrário, esta
obra será inexequível***
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi
passado em 15 de Fevereiro de 2006, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão
onde consta que foi cedido para domínio público uma parcela do terreno descrito na Conservatória sob
o nº 433, com 260 m2. Fica registado agradecimento público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
06/04/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 60
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2005 a 31 de
Dezembro de 2005***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
MARÇO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Venda de bens de investimento
Transferências de Capital
Total de receitas de Capital
Total de receitas

3.058,00
120,24
477,90
3.656,14

%

24,2
1,0
3,8
28,9

3.998,40 31,6
4.987,80 39,5
8.986,20 71,1
12.642,34 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

7.968,30
2.303,54
1.280,00
2.272,88
13.824,72

%
46,8
13,5
7,5
13,3
81,1

3.215,59 18,9
3.215,59 18,9
17.040,31 100,0

Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

144

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2005
A 31 DE DEZEMBRO DE 2005 - Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e

demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do
ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo
órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente
Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e aprovação da
Assembleia de Freguesia.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma Conta
de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que se
passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de Gerência
aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de DUZENTOS
E SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO EUROS E
CINQUENTA E NOVE CÊNTIMOS, acrescida do saldo do ano anterior de NOVE MIL,
SEISCENTOS E TRINTA E SETE EUROS E CINQUENTA E UM CÊNTIMOS, totalizando
DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DOZE EUROS E DEZ
CÊNTIMOS e de Despesas, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL,
QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E VINTE E SETE CÊNTIMOS,
acusando um saldo em dinheiro de MIL E DEZESSETE EUROS E OITENTA E TRÊS
CÊNTIMOS que transitou para o ano seguinte***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
11/05/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 61
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

Alberto Ferreira

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano***
 Adesão ao Programa da ANAFRE para admissão de estagiário***
 Aumento de ordenado aos funcionários da Junta***
 Construção de nova Capela do Forno***
 Manutenção de espaços verdes. Aquisição de máquina de cortar relva***
 Rua do Monte. Nova sinalizaçâo de Trânsito***
 Gripe das aves. Que medidas a tomar?***
 Rotundas da IC 24. Para quando a intervenção?***
 Samaritanos. Renovação do protocolo***
 Limpeza de matas e floresta***
 Preza de Pousadela de Cima. Desactivação***
 Beneficiação da Av. Dr. Carlos F. Soares***
 Remodelação da EB 1 do Souto***
 Transferência de competências à ADNR***
 Recolha de lixo***
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
ABRIL DE 2006

DESPESAS
RUBRICAS
CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

VALOR
3.237,48
3.086,91
6.324,39

%
28,5
27,2
55,7

5.028,79 44,3
5.028,79 44,3
11.353,18 100,0
RECEITAS
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RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Venda de bens e serviços Correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Transferência de Capital
Total de receitas de Capital
Total de receitas

1.426,00
16.742,54
46,50
506,58
18.721,62

%

6,4
74,7
0,2
2,3
83,5

3.704,08 16,5
3.704,08 16,5
22.425,70 100,0

– Os
serviços administrativos da Junta receberam ontem uma circular da ANAFRE, em que se
apresentava um programa que consiste na admissão de prestadores de serviços às freguesias
em regime de estágio. O vencimento destes estagiários seria suportado em 75 % pelos
serviços centrais e 25 % pela Junta e poderiam desempenhar um papel relevante no
desenvolvimento de diversos projectos e actividades por um período de 1 ano. Dinamizar a
ADNR seria uma excelente oportunidade a não perder, pelo que foi aprovada por todos os
presentes a candidatura a este programa***
ADESÃO AO PROGRAMA DA ANAFRE PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIO

AUMENTO DE ORDENADO AOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA – Apesar do congelamento

de ordenados que vigora na função pública, reflexo da profunda crise sócio-económica que se abateu
sobre o país, a Junta de Freguesia entende que deverão ser actualizados os vencimentos de seus
funcionários não administrativos, já que têm colaborado incondicionalmente em todas as situações em
que se lhes é pedido maior sacrifício e empenho e que tal postura deverá não só ser reconhecida como
recompensada. Desta forma, os ordenados líquidos de Arsénio, Paulo, Américo e Manuel passem de
676 €, 491 €, 517 € e 555 € passarão a ser respectivamente de 700 €, 535 €, 550 € e 567 € já a vigorar
no próximo mês***

– A possibilidade de transferir a capela do
forno integralmente para os jardins da Junta de Freguesia gorou-se. Depois da parcial
destruição provocada pelo embate de veículo no último mês de Fevereiro, foi decidido
definitivamente construir uma nova capela que se assemelhasse à anterior, mas previligiando
o espaço envolvente***
CONSTRUÇÃO DE NOVA CAPELA DO FORNO

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR
RELVA – A empresa que se ocupa da manutenção dos jardins públicos da Vila tem vindo a

manifestar um decréscimo de qualidade no trabalho desenvolvido. São inúmeras as razões de
queixa. A Junta pondera se o seu pessoal reúne as competências necessárias para assumir
definitivamente a responsabilidade de manter os espaços verdes devidamente arranjados. Caso
ae confirme essa opinião, deverá ser adquirida máquina de cortar relva***
RUA DO MONTE. NOVA SINALIZAÇÂO DE TRÂNSITO – Durante o mandato anterior, a
Câmara Municipal da Feira iniciou um estudo do trânsito Concelhio, denominado «Você está
aqui» e que procurava melhorar o fluxo do trâfego. Na altura, foi constituída uma Comissão
que se debruçaria sobre as propostas do referido estudo e que era constituída por membros da
Assembleia de Freguesia, dos Partidos aí representados. Entre algumas alterações discutidas e
aprovadas nessas reuniões de debate, uma delas prendia-se com o sentido do trânsito na rua da
Monte. Como os residentes a Nascente da referida artéria já manifestaram por diversas vezes
a sua preocupação quanto à falta de segurança quando saem das suas garagens e porque já
alguns acidentes ocorreram à saida da rua para a Avenida de S. Cristóvão, o Executivo
assume desde já esta alteração, onde passa a ser proibida a circulação no sentido NascentePoente. Para além disso, criará um espaço de estacionamento e protector junto ao prédio dos
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queixosos, prevenindo assim qualquer acidente de proporções graves. Todos os presentes
concordaram com a proposta apresentada***
GRIPE DAS AVES. QUE MEDIDAS A TOMAR?
- Começa a assumir motivo de
preocupação, aparentemente real, de se estar perante uma possibilidade de pandemia. A julgar
pelos inquéritos recebidos para que os criadores locais inventariem as aves que têm na sua
posse, o caso afigura-se temível. No entanto, a Junta optará uma atitude de prudência e
serenidade, sem grande alarido, até pelos riscos que tal acarretaria***
ROTUNDAS DA IC 24. PARA QUANDO A INTERVENÇÃO? - Todos estão identificados
com a morosidade com que os protocolos entre instituições públicas demoram a ser
celebrados, e pior do que isso, os efeitos daí resultantes. O anunciado protocolo entre a
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Junta Autónoma das Estradas é um excelente
exemplo do afirmado antes. Dossier para entreter ou impedimento económico. Para aguardar
com curiosidade, sem que tal signifique uma postura apenas expectante***
SAMARITANOS. RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO - A experiência acumulada aconselha o
alargamento do protocolo até outras áreas, nomeadamente com o equipamento de apoio a
deficientes. Como interlocutor da Junta nesta área Social, mantém-se a confiança com os
Vicentinos***
LIMPEZA DE MATAS E FLORESTA - Finalmente há sinal verde para que os proprietários
que descuidem o estado de limpeza dos seus pinhais, colocando em risco a segurança pública,
possam ser denunciados pela Junta às entidades competentes, os quais deverão contactar os
prevaricadores e conceder um prazo para regularizar a situação. A manter-se, a Junta terá
competência para assumir a limpeza, sem riscos judiciais e proceder à cobrança dos gastos e
prejuízos resultantes***
PREZA DE POUSADELA DE CIMA. DESACTIVAÇÃO - Este preza, sem itilização há já
largos anos, tem sido palco de abandono de animais mortos, provocando um cheiro pestilento
que é necessário eliminar. Contactados os moradores e potenciais utilizadores, e dada a asua
anuência, optou-se pela desactivação, para além de colocação de tubagem na zona para águas
pluviais***
BENEFICIAÇÃO DA AV. DR. CARLOS F. SOARES - O novo traçado da avenida originou
um excessivo e desnivelado afastamento da frente das casas relativamente ao eixo da via,
particularmente antes da intersecção com a rua da Jacinta. É decidido fazer uma intervenção
urban+istica,sob a orientação técnica dos serviços camarários***
REMODELAÇÃO DA EB 1 DO SOUTO - Os trabalhos de remodelação, concretamente de
serralharia, mudança de telhado e de impermeabilização irão arrancar brevemente, prevendose que o novo ano lectivo se inicie com as obras concretizadas. Aplaude-se que esta
remodelação, que peca por tardia, esteja, apesar de tudo em marcha e proporcione melhores
condições às crianças***
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS À ADNR
- Ficou decidido que uma das
competências da ADNR seria a organização do Paaseio de Pensionistas. As inscrições já
iniciaram e todos esperam que esta Associação saiba corresponder às expectativas criadas***
RECOLHA DE LIXO - É manifesta a insuficiência de recolha de lixos. A população aumenta e com

ela a quantidade de lixo. O idela seria que a recolha fosse feita 3 vezes por semana e não apenas 2
vezes. Para colocar a questão à Câmara, embora todos saibam os custos que esta renegociação
acarretaria***
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi
passado em 02 de Maio de 2006, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão onde
consta que Simon – Sociedade Imobiliária do Norte, SA cedeu para domínio público uma parcela de
seu terreno com 400 m2 descrito na Conservatória sob o nº 2541. Fica registado agradecimento
público ***
Por corresponder à verdade, foi passado em 08 de Maio de 2006, com o acordo de todos os membros
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do Executivo, uma certidão onde consta que DOMINGOS DE AMORIM COUTO cedeu para domínio
público uma parcela de seu terreno com 50 m2 descrito na Conservatória sob o nº 1135. Fica
registado agradecimento público ***
Por corresponder à verdade, foi passado em 09 de Maio de 2006, com o acordo de todos os membros
do Executivo, uma certidão onde consta que ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA, MARGARIDA
RODRIGUES DE OLIVEIRA e JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA cederam para domínio
público uma parcela de seus terrenos com 150 m, descritos na Conservatória sob os nºs 315 e 1143.
Fica registado agradecimento público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
05/07/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 62
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio e Junho do corrente
ano***
 Discussão e Votação da delegação de competências para as Juntas de Freguesia***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO E JUNHO
DO CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
MAIO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
Total de receitas

%

948,50 29,8
1.431,20 44,9
198,00
6,2
609,42 19,1
3.187,12 100,0
3.187,12 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

%

5.076,56
2.088,76
250,00
7.415,32

20,7
8,5
1,0
30,2

17.151,22 69,8
17.151,22 69,8
24.566,54 100,0

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
JUNHO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

%
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CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Transferências de Capital
Total de receitas de Capital
Total de receitas

933,25
39.602,59
485,07
41.020,91

1,9
81,8
1,0
84,7

7.408,08 15,3
7.408,08 15,3
48.428,08 100,0

DESPESAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

6.050,50
25.793,50
11.250,00
60,30
43 154,30

%
13,9
59,2
25,8
0,1
99,0

420,05
1,0
420,05
1,0
43.574,35 100,0

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS
DE FREGUESIA - A Câmara de Santa Maria da Feira apresenta o documento que a seguir se

transcreve e que consubstancia uma série de competências que pretende atribuir às Juntas de
Freguesia, pelo que pede parecer das Juntas e aprovação pelas Assembleias de Freguesia: «1Ao abrigo do que dispõe o art.º 66 da Lei n º. 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do Plano de Actividades do
Município para o ano corrente, proponho que seja estabelecido o seguinte quadro geral de
delegação de competências e tarefas, a transferir para as freguesias, mediante protocolo, cujo
exercício é facultado a todas as freguesias que nisso tenham interesse:1.1 – Limpeza de toda a
rede viária, incluindo conservação e limpeza de valetas e bermas, com excepção das E.N.;1.2
– Conservação, calcetamento e reposição de pavimentos em toda a rede viária, incluindo
arruamentos e passeios, com excepção não só das E.N., mas também das vias municipais que
fiquem expressamente à responsabilidade da Câmara, conforme lista a elaborar; 1.3 – Gestão,
conservação e manutenção de jardins, praças e todos os outros espaços ajardinados de
interesse colectivo; 1.4 – Tratamento e ajardinamento dos recreios das escolas EB1 e do
ensino pré-escolar; 1.5 – Pequenas reparações nas escolas EB1 e do ensino pré-escolar (por
exemplo; fechaduras, vidros, torneiras, telhas…); 1.6 – Limpeza e manutenção dos
fontanários e lavadouros, incluindo o controlo da qualidade da água, devendo ser dado
conhecimento à população do resultado das análises efectuadas; 1.7 – Cobrança das receitas
devidas por; - taxas de mercados e feiras - taxas de ocupação de espaços públicos. 1.8 –
Gestão, conservação, reparação e limpeza de mercados retalhistas e de mercados e feiras de
levante; 1.9 – Proposta de medidas regulares do trânsito e colocação de sinais; 1.10 –
Colocação de placas toponímicas, numeração policial dos edifícios e proposta de
denominação de ruas; 2 – Fica a Câmara Municipal autorizada a estabelecer equitativamente
os meios financeiros, técnicos e humanos a transferir, em função das competências delegadas
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assumidas por cada freguesia, bem como a actualizá-los sempre que isso se justifique; 3 –
Esta proposta deve se posteriormente remetida à Assembleia Municipal nos termos e para os
efeitos da alínea s) do n.º 2, do art.º 53 da referida Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2220, de 11 de Janeiro. Santa Maria da Feira, 11 de Fevereiro
de 2002. O Presidente da Câmara (Alfredo de Oliveira Henriques)». Este documento mereceu
o parecer favorável e unânime dos presentes, tendo sido aprovado e remetido à Assembleia de
Freguesia a realizar no próximo dia 13 de Julho de 2006, a fim de ser discutida e votada.***
A celeridade que a Câmara Municipal manifesta na aprovação deste documento, obriga a que
tenha já sido marcada para o próximo dia 13 do corrente mês, uma sessão extraordinária a fim
de ser também votada na Assembleia de Freguesia***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
01/08/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 63
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano***
 Escritura do terreno para a Pré-primária***
 Reestruturação dos Cuidados de Saúde Primários***
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
JULHO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Transferências de Capital
Total de receitas de Capital
Total de receitas

705,00
485,07
1.190,07

%

11,7
8,1
19,8

4.832,23 80,2
4.832,23 80,2
6.022,30 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

%

6.624,12 54,2
4.666,88 38,2
929,74
7,6
12.220,74 100,0
2,75
0,0
2,75
0,0
12.223,49 100,0

ESCRITURA DO TERRENO PARA A PRÉ-PRIMÁRIA

- O Presidente da Junta informou
que se realizara a reunião que estava agendada para o dia 18 com a representante dos
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proprietários do terreno da Pré-Primária, Dra. Maria Correia de Junho, para pressionar a
calendarização dos pagamentos e escritura do terreno para a Pré-primária. Lembre-se que este
processo tem conhecido avanços e recuos mas parece já estar tudo bem encaminhado. Assim a
parcela a adquirir tem cerca de 1000 M2, seu valor global é de 50.000€ e o contrato de
promessa de compra e venda deverá ser feito brevemente, com um sinal de 10.000€***
REESTRUTURAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS - Segundo Alberto Ferreira,
o Ministério da Saúde parece considerar que os cuidados de saúde primários (CSP) são o núcleo do
sistema de saúde. A sua reforma prevê a criação de instrumentos legais e operacionais que irão
permitir uma nova matriz organizativa que visa melhoria da acessibilidade e obtenção de ganhos em
saúde. Em termos muito concretos, prevê-se a implementação de USF’s (Unidades de Saúde Familiar),
estruturas com autonomia organizacional e funcional, constituídas por uma equipa multiprofissional,
prestadora de cuidados assistenciais personalizados a uma determinada população, cujo desempenho
poderá justificar incentivos, quer institucionais, quer remuneratórios, de acordo com os resultados
obtidos e quantificáveis através de avaliação por indicadores do trabalho desenvolvido. Esta Reforma
em curso irá afectar claramente os serviços de Saúde em Nogueira da Regedoura, já que seus
profissionais, bem como os profissionais de S. Paio de Oleiros, aceitaram o desafio do Ministro e têm
vindo a avançar com a criação de uma Unidade de Saúde familiar. Terá o nome de USF SEM
FRONTEIRAS, já que será a 1ª do País a funcionar em 2 pólos (Nogueira e Oleiros). Até ao momento,
apenas informara informalmente alguns membros do Executivo, dado que não haveria garantia que o
Processo de Candidatura fosse aprovado. Nesta altura, tudo leva a crer que será irreversível a criação
desta USF e julga que haverá grandes ganhos para as populações. Pensa também entrar em
funcionamento até ao final do Ano. Em consequência, será importante rever a localização da Unidade
de Saúde de Nogueira da Regedoura, inscrita em PIDAAC, bem como rever o seu dimensionamento,
adequação às novas competências de uma USF e seu financiamento. Para o efeito seria prudente
contactar a Junta de Freguesia de S. Paio de Oleiros, no sentido de colaborar nesta “petição”, assim
como a própria Câmara Municipal. Será assunto para lidar com extrema sensibilidade e ser colocado
às populações quando se sentir as vantagens desta inovadora forma de prestação de cuidados de Saúde
e desde que haja «luz verde» para este projecto, das entidades envolvidas. Será oportuno relembrar que
a construção duma nova unidade resulta da desadequação da actual, face aos fins que se destina.
Houve efectivamente ausência de planificação ou falta de sensibilidade aquando da sua construção.
Esta justa e fundamentada pretensão mereceu a anuência da ARS do Centro, pelo que foi inscrita em
PIDAAC, facto anteriormente referido, bem como do parecer favorável da Câmara que já aprovara em
05/09/2005, em reunião ordinária, a atribuição de subsídio para a aquisição de terreno no montante de
75.000 €***
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi
passado em 27 de Julho de 2006, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão onde
consta que ANTÓNIO MENDES OLIVEIRA cedeu para domínio público uma parcela de seu terreno
com 100 m2 descrito na Conservatória sob o nº 2543. Fica registado agradecimento público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***

Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

154

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura
ACTA
DATA
01/09/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 64
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano***
 Acordo final sobre limites com Moselos***
 Atribuição de nome a novas ruas***
 Agendamento de reunião com os Vereadores José Manuel e Emídio Sousa***
 Polidesportivo em Olivães***
 Prolongamento escolar. Instalação de contentores***
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO:

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
AGOSTO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Outras receitas correntes
,Total de receitas correntes
Total de receitas

%

1.128,54
6,3
16.441,20 91,1
485,07
2,7
18.054,81 100,0
18.054,81 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de capital
Total de despesas de capital
Total de despesas

6.387,43
1.864,15
220,00
276,85
8.748,43

%
70,2
20,5
2,4
3,0
96,1

354,94
3,9
354,94
3,9
9.103,37 100,0
ACORDO FINAL SOBRE LIMITES COM MOSELOS - O acordo estebelecido entre os 2
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executivos das freguesias de Moselos e Nogueira da Regedoura sobre os seus limites
territoriais acabou por não merecer o parecer favorável durante o anterior mandato, por
indisponibilidade de alguns membros autárquicos de Moselos. Este dossier acabou por
transitar para o presente quadriénio, e sob a arbitragem da CMF, conseguiu-se chegar a
entendimento. Depois de ouvidas as opiniões de moradores que estariam directamente
“atingidos” pelo novo acordo, o Executivo entende levá-lo à Assembleia de Freguesia para
discussão, de forma a solucionar definitivamente um problema que se arrasta há longos anos e
que a ninguém beneficia. Desta forma, passarão a fazer parte da toponímia de Moselos (rua da
Tapada e rua Arco-Íris) e o Parque da Concórdia do Relâmpago União F. C. Nogueirense passará a
fazer parte da toponímia de Nogueira da Regedoura.
ATRIBUIÇÃO DE NOME A NOVAS RUAS

- A atribuição de nomes a novas ruas que se vão
abrindo tem sido feita até ao momento sem critério e por isso já surgem propostas de
moradores que são despropositadas, pelo que é necessário tornar este processo mais sério e
rigoroso. Nessa coformidade a Junta de Freguesia entende apresentar proposta à Assenbleia
de Freguesia, onde se promova a criação de uma comissão constituída por elementos
representativos dos Partidos com assento naquele órgão, que irá estabelecer critérios e se
encarregará de apresentar propostas, sempre que tal for necessário***
AGENDAMENTO DE REUNIÃO COM OS VEREADORES JOSÉ MANUEL E EMÍDIO
SOUSA – Foi manifesta a necessidade de relembrar aos referidos Vereadores alguns processos

anteriormente assumidos, bem como dar conhecimento de outras necessidades que a nossa Vila vai
sentindo. O Presidente do Executivo irá agendar uma reunião o mais breve possível (ainda este mês) e
serão abordados os seguintes assuntos:
Vereador José Manuel



PDM – Plano Director Municipal (Troca de impressões sobre a proposta apresentada
pela Junta pela Junta de Freguesia)
 Insistência para a efectivação dos estudos urbanísticos: estudo de pormenor
urbanístico na zona envolvente ao nó da Auto-estrada e da zona Junto a Igreja
 Habitações Sociais para Jovens (Apresentação de propostas de terrenos para
aquisição)
 Obtenção de mais dois artigos no terreno cujo proprietário disponibilizou a passagem
de conduta de água pluvial do Rio da Gaiteira (promessa já assumida anteriormente e
que é necessário cumprir)
 Insistência para a beneficiação de rotundas do IC 24
 Aquisição de terrenos para o Parque de Lazer
 Aquisição de terreno para Unidade de Saúde, dando conhecimento da provável
instalação da USF Sem Fronteiras
Vereador Emídio Sousa
Fornecimento de Materiais
 Material para a Junta de Freguesia. (Anexo fax de 08 de Fevereiro de 2006)
 Fornecimento de manilhas para o Rio da Gaiteira.
 Ambiente
 Derrama de árvores que se encontram em perigo de queda
 Colocação de receptáculos de lixo em lugares públicos
 Ajardinamento de diversas áreas.
 Pintura do eixo da via
 Casa dos Lixos
 Limpeza dos caminhos florestais
 Reformulação dos Lavadouros e Fontanários Públicos
Urbanismo
 Colocação de 2 abrigos nas paragens de autocarros
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 Reforço da Iluminação Pública
Ruas a Pavimentar
 Rua do Coteiro
 Rua do Campo de Futebol
 Cedência de Barreiras para cortar o trânsito
POLIDESPORTIVO EM OLIVÃES - A manutenção do espaço público contíguo ao prédio
localizado no cruzamento entre a Av. S. Cristóvão e Av. das Alminhas em condições tem sido
penosa por falta de recursos. A Junta entendeu dar outra utilidade a esse espaço, tendo sido
decidido ali construir, logo que possível, um recinto desportivo aberto, para que os moradores
usufruam de algum equipamento tão escasso naquela zona. Para o efeito irá pedir colaboração
à CMF e tentar outras formas de funcionamento***
PROLONGAMENTO ESCOLAR. INSTALAÇÃO DE CONTENTORES - A Ministra da
Educação aposta no prolongamento do horário escolar, particularmente no Ensino Básico,
onde sejam desenvolvidas outras actividades escolares, de natureza não pedagógica. Como os
espaços disponíveis são insuficientes para este programa, a Câmara Municipal opta pela
instalação de contentores devidamente equipados nos diversos espaços escolares do concelho.
Esta medida não coloca em risco, segundo o Vereador responsável, a construção da Préprimária, mas apenas responder de forma eficaz e rápida a uma aposta do Ministéio da
Educação. Sendo assim, a Junta de Freguesia congratula-se e apoia a iniciativa sem
reservas***
CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi

passado em 16 de Agosto de 2006, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão
onde consta que o casal ANGÉLICA DA SILVA E SOUSA TAVARES/JOSÉ AUGUSTO
FERREIRA TAVARES cedeu para domínio público uma parcela de seu terreno com 800 m2 descrito
na Conservatória sob o nº 1137. Fica registado agradecimento público ***
Por corresponder à verdade, foi passado em 16 de Agosto de 2006, com o acordo de todos os membros
do Executivo, uma certidão onde consta que o casal ANGÉLICA DA SILVA E SOUSA
TAVARES/JOSÉ AUGUSTO FERREIRA TAVARES cedeu para domínio público uma parcela de
seu terreno com 150 m2 descrito na Conservatória sob o nº 15. Fica registado agradecimento
público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
24/11/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 65
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Delegação de competências ao Presidente da Junta de Freguesia***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

–A
Junta de Freguesia deliberou delegar no seu Presidente a representação desta autarquia em
actos notariais que compreendam aquisição de bens até 100 000 €. Entendem levar esta
deliberação à Assembleia de Freguesia que se efectuará em 26 do corrente mês.
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
28/09/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 66
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Delegação de competências ao Presidente da Junta de Freguesia***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

–A
Junta de Freguesia deliberou reiterar delegação no seu Presidente a representação desta
autarquia em actos notariais que compreendam aquisição ou venda de bens, móveis ou
imóveis até 100 000 €, em seguimento de igual proposta que foi aprovada em Assembleia de
Freguesia em 26/09/2006 por unanimidade***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
12/10/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 67
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano***
 Campanha de recenseamento eleitoral***
 Instalação da Capela do Forno***
 Apresentação de queixa formal aos serviços municipalizados***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
SETEMBRO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
Total de receitas

%

2.038,19 73,6
247,39
8,9
485,07 17,5
2.770,65 100,0
2.770,65 100,0
DESPESAS

RUBRICAS
CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
Total de despesas

VALOR

%

3.658,49 43,1
3.910,55 46,1
919,05 10,8
8.488,09 100,0
8.488,09 100,0

– Com a nova Legislação que se
encontra na calha sobre o financiamento das Autarquias, o recenseamento de cada um dos
habitantes desta Vila revela-se de extraordinária importância, dado que os montantes a atribuir
depende em grande parte do número de recenseados em cada freguesia. O Tesoureiro da Junta
de Freguesia, Sr. Fernando Sousa, lançou uma proposta no sentido de ser feito um
levantamento junto dos novos moradores dos prédios recentemente construídos, bem como
uma acção de sensibilização. Esta proposta foi aprovada, aceitando-se o recurso de jovens
para o efeito.
CAMPANHA DE RECENSEAMENTO ELEITORAL
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– O empreiteiro Amaro Oliveira será o responsável
pela construção duma nova Capela. Dado o montante envolvido, não obriga a concurso. A
qualidade de construção de suas obras, bem como a honorabilidade deste profissional, foram
argumentos para a sua escolha. Uma pequena parte do jardim em frente ao Edifício Sede da
Junta será desanexada para a sua implantação, conferindo-lhe uma evidente e necessária
identidade, face ao Poder Político. A Direcção do Rancho Folclórico S. Cristóvão,
inicialmente pouco receptivo à esta decisão, por considerar que lhe retiraria alguma
visibilidade, acabou por aceitá-la dado que seus argumentos eram infundados. O empreiteiro
iniciará durante esta semana a obra.
APRESENTAÇÃO DE QUEIXA FORMAL AOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS –
Aquando da pavimentação da rua do Loureiro, a família do Sr. Albertino Sales, genro do Sr.
Serafim Gomes, ex-autarca desta Freguesia, entendeu abusivamente, colocar um sinal de
estacionamento proibido, bem como reflectores junto à alegada entrada de sua propriedade.
Confrontados com a ilegalidade desta medida, aceitaram retirar o sinal mas decidiram manter
os reflectores. Considerando que tal atitude desrespeita claramente o que a Lei estabelece e
face à irredutibilidade dos prevaricadores, a Junta decide avançar com uma queixa formal
junto dos serviços camarários.
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
INSTALAÇÃO DA CAPELA DO FORNO
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ACTA
DATA
10/11/2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 68
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano***
 Homenagem ao Dr. Carlos Ferreira Soares***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
OUTUBRO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
CAPITAL
Venda de bens de investimento
Total de receitas de Capital
Total de receitas correntes

516,00
34.481,00
22,00
485,07

%

1,4
90,7
0,1
1,3

2.500,00
6,6
2.500,00
6,6
38.004,07 100,0
DESPESAS

RUBRICAS
CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Total de despesas correntes
Total de despesas

VALOR

%

9.170,54 29,3
2.168,06
6,9
19.986,33 63,8
31.324,93 100,0
31.324,93 100,0

HOMENAGEM AO DR. CARLOS FERREIRA SOARES

- Este prestigiado médico,
assassinado pela PIDE por não estar alinhado com o poder Salazarista, amigo incondicional
dos mais desfavorecidos, tem sido alvo, ao longo dos anos, de 2 tipos de homenagens. No
sector mais conservador, a atribuição «envergonhada» de uma praceta ou largo sem
expressão, quase incógnita. No sector mais radical, é notória a tentativa de partidarização
abusiva de seu nome, nomeadamente nas romagens organizadas até ao momento. Este
Executivo pensa prestar inequivocamente uma homenagem justa e livre, despida de
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preconceitos, sem alienações partidárias. Para o efeito, e inserido no projecto de
requalificação do Centro da Vila, pretende dotar o espaço poente do cemitério local, duma
rotunda, e nela seja edificado um significativo monumento onde sejam corporizados os
sentimentos de Resistência e Liberdade. Para o efeito, decide solicitar à ADNR, na figura de
seu Presidente, a organização de concurso aberto a todos os escultores. Concluído este
processo, avançar-se-á com a sua construção. Foram colocadas algumas dúvidas quanto à
oportunidade (porque não inseridas nas comemorações do 10º aniversário de elevação a Vila),
aos trabalhos de instalação da rede de saneamento (poderá obstar à construção do
monumento), bem como ao escasso tempo que se dispõe relativamente à data em que se pensa
realizar a homenagem: data de seu falecimento, 04 de Julho de 1942). O Presidente do
Executivo acredita que é possível, embora reconheça o grau de dificuldade mas, mesmo
assim, gostaria que tudo fosse tentado. Por outro lado, tem a garantia do Dr. Armando de
Sousa e Silva, Presidente da ADNR e autor da Monografia de Nogueira da Regedoura, que
concluíria uma pequena obra sobre a Vida do malogrado médico. Gostaria ainda de levar esta
proposta à discussão da Assembleia de Freguesia, pela importância do assunto e até para
envolver todos os órgãos autárquicos.
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
09/12//2006
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 69
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano***
 Combate à instalação de barreiras arquitectónicas e afins***
 Alteração de Projecto de alargamento do cemitério***
 Pavimentação da rua do Coteiro***
 Espaço publicitário. Possibilidade de Aluguer***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
NOVEMBRO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
CAPITAL
Venda de bens de investimento
Total de receitas de Capital
Total de receitas

897,00
15.641,20
105,00
885,07
17.528,27

%

4,8
84,4
0,6
4,8
94,6

1.000,00
5,4
1.000,00
5,4
18.528,27 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Outras despesas correntes
Total de despesas correntes
CAPITAL
Aquisição de bens de Capital
Total de despesas de Capital
Total de despesas

7.795,14
6.299,55
192,02
14.286,71

%
30,2
24,4
0,7
55,3

11.562,75 44,7
11.562,75 44,7
25.849,46 100,0
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COMBATE À INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E AFINS

- Tem-se
constatado alguns abusos na ocupação do espaço público que, caso sejam ignorados, poderão
contribuir para o aparecimento descontrolado de situações similares. Nesse sentido, o
Executivo entende pôr cobro a elas, denunciando-as ao vereador José Manuel, nos seguintes
termos:
Av. Da Fábrica Nº 58 – Café Moderno
Foi colocado no passeio um banco de pedra e um tronco de árvore com guarda-sol a servir de
mesa. Não entendemos que esta situação tenha a ver com qualquer coisa parecida com uma
esplanada nem tenha a ver com qualquer situação contemplada por ocupação da via pública.
Sugerimos a retirada destes objectos.
Barreiras Arquitectónicas
Foram colocados nos passeios barreiras arquitectónicas com a finalidade de evitar o
estacionamento de automóveis. Esta situação está a repetir-se e entendemos que todas as
existentes devem ser retiradas. Estão colocadas nas seguintes moradas:
Rua da Teixegueira, Nº 121/Av. S. Cristóvão, Nºs 1668, 1680 e 1728/Rua das Camélias, Nºs
70 e 72; Rua da Lavoura, Nº 488/Rua da Cobaixa, Nº 286
ALTERAÇÃO DE PROJECTO DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO - Segundo Rui Rios,
secretário do Executivo, e após consulta de revistas da especialidade a que teve acesso na
situação de profissional na área e naturalmente interessado em contribuir para uma solução
tecnicamente mais adequada para o alargamento do cemitério, as sepulturas devem, na sua
totalidade, pelas vantagens que tal opção acarreta, ser aeróbicas. Os argumentos convenceram
os presentes e mesmo que esta escolha acarrete algum compasso de espera, já que obriga a
alguns reajustamentos no projecto, já em fase de finalização, foram aceites por todos a sua
sugestão***
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO COTEIRO - A pavimentação da rua do Coteiro entrou em
concurso. Aguardam-se os resultados. Seguir-se-á a adjudicação. Estas informações foram
prestadas pelo Vereador Emídio Sousa***
ESPAÇO PUBLICITÁRIO. POSSIBILIDADE DE ALUGUER - O Presidente do Executivo
informou que tinha sido contactado por uma empresa de exploraçãp de espaços publicitários,
a qual se manifestou interessada em alugar pequenas parcelas de terreno, criteriosamente
escolhidas, tendo em vista a instalação de painéis publicitários nesses espaços, com excelente
visibilidade para quem circula na A1. em qualquer um dos sentidos. Tnato quanto sabe, outras
autarquias tem estabelecido acordos similares e não vislumbra impedimentos legais. Porque
tal possibilidade pode constituir um excelente encaixe para os cofres autárquicos, os presentes
decidiram autorizar sem reservas o Presidente a encetar negociações, desde que não colida
com as normas legais em vigor***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
11/01/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 70
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Dezembro do pretérito ano***
 Agendamento de reunião com o Vereador Emídio Sousa***
 Pagamento de portagem na IC24 e A29***
 Concurso público de Ideias***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO
PRETÉRITO ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
DEZEMBRO DE 2006

RECEITAS
RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Taxas, multas e outras penalidades
Outras receitas correntes
Total de receitas correntes
Total de receitas

%

1.374,00 73,9
4858,07 26,1
1.859,07 100,0
1.859,07 100,0
DESPESAS

RUBRICAS

VALOR

CORRENTES
Despesas com o pessoal
Total de despesas correntes
Total de despesas

%

7.267,29 100,0
7.267,29 100,0
7.267,29 100,0

AGENDAMENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR EMÍDIO SOUSA

- O Executivo
considera que é chegado o momento para agendar mais uma reunião com o Vereador Emídio
Sousa para lhe serem colocados alguns assuntos pendentes e que teimam em não concretizarse. Provavelmente o Vereador já terá tido tempo para se esclarecer e estará mais solíicito às
pretensões da Junta. Assim, entende-se colocar-lhe os seguintes assuntos:
1.- Fornecimento de Materiais:
Material para a Junta de Freguesia. (Já apresentado por fax de 08 de Fevereiro de 2006)
Fornecimento de manilhas para o Rio da Gaiteira. (Já apresentado por fax de 11 de Setembro
de 2006)
2.- Ambiente
Pintura do eixo da via e passadeiras
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Casa dos Lixos
Limpeza dos caminhos florestais
Reformulação dos Lavadouros e Fontenários Públicos
3.-Urbanismo
Colocação de 2 abrigos nas paragens de autocarros
4.- Ruas a Pavimentar
Rua do Coteiro
Rua do Campo da Bola
5.- Cedência de Barreiras para cortar o trânsito. (Já apresentado por fax de 12 de Setembro de
2006)
6.- Protocolo das Rotundas do IC 24 em Nogueira da Regedoura
Esta reunião deverá ser realizada ainda este mês***
PAGAMENTO DE PORTAGEM NA IC24 E A29 – Na reunião da Assembleia de Freguesia
levada a efeito em 29/12/2006, o PSD demonstrou curiosidade em conhecer a posição do
Executivo, caso viesse a ser exigido o pagamento de portagem na IC24 e A29. O Presidente
da Junta respondeu que, a título pessoal, assumiria a mesma posição de contestação, já que
continuariam válidas as razões da tomada de posição naquela altura. Neste reunião colocou a
mesma questão e pretendeu saber a posição dos presentes. O apoio foi unânime, não só
porque os fundamentos dessa atitude continuam actuais, assim como consideram que devem
assumir, até ao limite, uma posição intransigente na defesa dos legítimos interesses da
população que representam***
CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS - Na reunião da Junta de Freguesia de 10 de Novembro
de 2006, tinha sido acordado que seria solicitada ao Departamento de Comunicação e Imagem
a elaboração duma proposta de regulamento, tendo em vista a abertura de concurso para a
construçaõ de um monumento de homenagem ao Dr. Carlos Ferreira Soares, a ser edificado
no lado poente do cemitério, no centro duma rotunda a ser construida. Redigiu tal documento,
o Presidente da A.D.N.R. , Professor Armando de Sousa e Silva. Ao autor, registe-se um
agradecimento público, bem como à Associação que representa. Posto à discussão, foi
aprovado por unanimidade, devendo, de imediato, solicitada a sua aprovação na Assembleia
de freguesia e em seguida a sua publicação nos Jornais regionais locais, nomeadamente o
Jornal de Nogueira, Correio da Feira e Terras da Feira.
«Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura
Departamento de Comunicação e Imagem
Concurso Público de Ideias
A Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, através do seu Departamento de
Comunicação e Imagem, anuncia o lançamento de um concurso público de ideias, o qual será
regido pelo seguinte Regulamento:
Artigo 1º
(Natureza)
O concurso que este regulamento disciplina, destina-se a suscitar ideias para a construção de
um monumento de homenagem ao Dr. António Carlos Ferreira Soares, médico assassinado
pela Polícia Política de Salazar em 4 de Julho de 1942 e grande amigo de Nogueira da
Regedoura e do seu povo.
Artigo 2º
(Âmbito e condições)
1. Este concurso é público, sem quaisquer limitações, com as excepções constantes no número
2 e 3 deste Artigo.
2. Não poderão ser opositores ao concurso indivíduos que, no ano de 2007 não tenham
completado 18 anos de idade.
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3. Não poderão concorrer familiares do homenageado até à terceira geração.
Artigo 3º
(Substância)
O concurso incidirá sobre projecto de um monumento à memória do homenageado. Nesse
documento deverão constar os seguintes elementos: memória descritiva, peças desenhadas,
composição e aspecto geral do monumento, acompanhados, ou não, por maqueta.
Artigo 4º
(Limitações estético-plásticas)
O monumento deverá conter os seguintes elementos-base: busto do homenageado (por
incrustação, alto ou baixo-relevo, ou outra qualquer conformação construtiva), elementos
físicos de suporte que permitam a inscrição de um conjunto de versos alusivos ao Dr. Carlos
Ferreira Soares, para além de uma japoneira (Cameleira) natural.
O opositor a concurso é livre de desenvolver o seu projecto com estes elementos básicos
acrescidos ou não de quaisquer elementos complementares que julgue pertinentes, em função
da natureza da homenagem.
Artigo 5º
(local)
O monumento correspondente ou não ao projecto vencedor, será erigido no actual Largo
Ferreira Soares, em praça em forma de rotunda, a construir pela edilidade local.
Artigo 6º
(Prazos)
1.
O prazo para candidatura a este projecto termina 30 dias após a publicação deste
Regulamento num jornal de âmbito concelhio, a contar da data de edição do número do jornal
onde este Regulamento está publicado.
2.
O prazo para apreciação dos projectos decorrerá entre o primeiro dia posterior ao termo
do prazo precedente e os 14 dias seguintes.
Artigo 7º
(Júri)
1. Será constituído um Júri composto por três elementos. Um deles será nomeado pela Junta
de freguesia e assumirá a representação da autarquia no júri. O segundo elemento será uma
personalidade de reconhecido mérito na área das artes plásticas ou da arquitectura. Um
terceiro elemento será uma personalidade suficientemente conhecedora da biografia do
homenageado.
2. A decisão do júri é soberana e da mesma não haverá lugar a qualquer recurso.
Artigo 8º
(Produção de efeitos)
A circunstância de um dos trabalhos merecer o primeiro lugar no concurso não obriga a
autarquia à concretização do projecto vencedor, podendo esta optar por outro projecto, por um
compósito de mais do que um projecto, ou por nenhum dos projectos concorrentes.
Artigo 9º
(Prémio)
O opositor ao concurso cujo projecto seja classificado em primeiro lugar terá direito ao
prémio pecuniário de 1000 € (mil euros).
Artigo 10º
(Entrega do prémio)
O prémio a que se refere o artigo anterior será entregue ao vencedor, no decurso de sessão
pública de reconhecimento ao homenageado, no dia 4 de Julho de 2007, na Sede da Junta de
Freguesia.
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Artigo 11º
(alienação de propriedade intelectual)
Os opositores a este concurso declaram que alienam a propriedade intelectual do projecto em
favor da Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, sem mais formalidades.
Artigo 12º
(vinculação)
Nenhum dos opositores a este concurso poderá objectar que não conhecia o texto deste
Regulamento, pelo que se declara vinculado aos exactos termos do mesmo.
Artigo 13º
(omissões)
Quaisquer disposições omissas neste Regulamento ou na logística do Concurso serão tomadas
«ad casum» pelo júri a que se refere o número 1 do Artigo 6º deste documento.
Departamento de Comunicação e Imagem da Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura,
Janeiro de 2007.»
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
15/02/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 71
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano***
 Agendamento de reunião com o Vereador José Manuel***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/12/2006
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
1.189,30
16.506,49
0,00
0,00
16.506,49
17.695,79

Período
JANEIRO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
13.203,33
3.299,67
16.503,00

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

1.192,79
17.695,79
1.192,79

– Porque considera
ter esgotado o tempo considerado razoável para que alguns assuntos já tivessem sido
ulutrapassados, assim como novos processos foram iniciados, o Presidente encontrar-se-á
novamente com o Vereador José Manuel em 12/03/2007 e colocar-lhe-á mais uma vez os
seguintes assuntos:
Para quando os estudos urbanísticos:

Na zona envolvente ao nó da Auto-estrada

Na zona Junto a Igreja
Aquisição de terrenos para o parque de Lazer
Aquisição de terreno para Unidade de Saúde
Entrega do Projecto de Ampliação do Cemitério
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
AGENDAMENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR JOSÉ MANUEL
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ACTA
DATA
08/03/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 72
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação da conta de gerência de 01 de Janeiro de 2006 a 31 de
Dezembro de 2006 ***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2006
A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 - Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e

demais documentos, relativos ao período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do
ano transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo
órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente
Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e aprovação da
Assembleia de Freguesia.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma Conta
de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que se
passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de Gerência
aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de DUZENTOS
E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E CINQUENTA E
NOVE CÊNTIMOS, acrescida do saldo do ano anterior de MIL E DEZASSETE EUROS E
OITENTA E TRÊS
CÊNTIMOS, totalizando DUZENTOS E QUATRO MIL,
QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO EUROS E QUARENTA E DOIS CÊNTIMOS e
de Despesas, DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS EUROS E
DOZE CÊNTIMOS, acusando um saldo em dinheiro de MIL CENTO E OITENTA E NOVE
EUROS E TRINTA CÊNTIMOS que transitou para o ano seguinte***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
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ACTA
DATA
22/03/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 73
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano***
 Agendamento de reunião com o Vereador José Manuel***
 Parque de Lazer – aquisição de terrenos***
 Espaço publicitário. Celebração de Contrato***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/01/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
1.192,79
1.769,07
25.922,62
0,00
27.691,69
28.884,48

Período
FEVEREIRO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
21.603,20
5.947,84
27.551,04

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

1.333,44
28.884,48
1.333,44

– Foi decidido
reiterar o pedido para corrigir as irregularidades ainda existentes na Vila e que constituem
sérios atropelos às normas mínimas de urbanidade. Desse modo, irá agendar-se para 03 de
Abril nova reunião com o Vereador José Manuel com a seguinte ordem de trabalhos:
Barreiras Arquitectónicas
De facto, continuam colocadas nos passeios barreiras arquitectónicas com a finalidade de
evitar o estacionamento de automóveis. Esta situação está a repetir-se e foi entendido que
todas as existentes devem ser retiradas. Estão colocadas nas seguintes moradas:

Av. S. Cristóvão, Nº 4503

Rua da Adelaide, Nº 124

Av. Bessada, Nº 420

Av. Bessada, Nº 708

Av. Bessada, Nº 381

Rua do Paraíso, Nº 277
Rua do Loureiro
Continua colocado um sinal de estacionamento proibido, uma corrente impeditiva de
passagem ao trânsito automóvel e um sinal de outros perigos na rua do Loureiro. Considera-se
que para além da ilegalidade não se deve admitir que um residente proceda desta forma pelo
AGENDAMENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR JOSÉ MANUEL
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que deve ser sugerida a retirada desta sinalização da referida rua.
Além do mais, o proprietário solicitou à Câmara uma licença para construir um muro, mas
deixou no local os sinais atrás descritos. Entende-se que de imediato sejam retiradas estas
barreiras
Av. Da Fábrica Nº 58 – Café Moderno
Mantém-se colocado no passeio um banco de pedra e um tronco de árvore com guarda-sol a
servir de mesa. Não se entende que esta situação tenha a ver com qualquer coisa parecida com
uma esplanada. Em jeito de provocação, o proprietário colocou mais outro tronco de árvore na
via pública (passeio), atitude que se repugna e se condena. Terá solicitada licença para
instalação de uma esplanada. O projecto apresentado à Câmara Municipal não se identifica
com aquilo que na realidade tenciona fazer.
PARQUE DE LAZER – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – Está prevista para início de Abril a
assinatura de 2 contratos entre a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e os proprietários
da maior parcela de terreno do futuro Parque de Lazer. São eles os casais Jacinto António
Lopes da Rocha/Carmen de Sousa Pinto e Joaquim Marques Moreira/Maria do Céu Alves
Ferreira. Um dos contratos, que envolve todos, será de promessa de permuta de terrenos. Ou
seja, a Câmara Municipal da Feira compromete-se a entregar aos 2 casais 6 lotes de terreno
(Nºs 66, 67, 71, 72, 73 e 74) que possui no Loteamento nº 7/2006, em Santa maria de Lamas,
obrigando-se os casais a entregar, por sua vez, um terreno de 10.000 M2, inscrito sob o artigo
1697, a que se atribui o calor de 160.000 €, a que se acrescerá o valor de 40.000 €. Tanto
quanto o Presidente da Junta sabe, a Escritura deverá ser celebrada até Outubro de 2007. Entre
a mesma Câmara e o 1º casal, será assinado contrato de compra e venda de terreno de terreno
inscrito sob o artigo 1502, pelo preço de 12.800 €. A Escritura será igualmente feita no mês
de Outubro de 2007. Em relação a todo este processo, é justo realçar o papel fundamental da
Junta, ao conseguir convencer a Câmara a apoiar aconstrução do Parque de Lazer, a adquirir
os terrenos necessários, a negociar um preço que a ambos interessasse e servir de permanente
intermediário para que o negócio de aquisição de terrenos efectivamente fosse um sucesso. É
sabido que ainda é prematuro, mas tudo leva a crer que o Parque de Lazer será a breve trecho
uma agradável realidade***
ESPAÇO PUBLICITÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - Na sequência dos contactos
estabelecidos entre o Presidente da Junta de Freguesia, o qual havia sido legitimado para
negociar ao melhor preço, e a empresa de publicidade denominada de «Espaço Exterior –
Publicidade Lda», foi assinado dois contratos em 15 de Março, cujo teor a seguir se
transcrevem e que mereceram os mais rasgados elogios, pela acutilância negocial revelada e
pelo significativo acréscimo de receitas extraordinárias que daí resultaram:
«CONTRATO PARA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA PUBLICITÁRIA
Entre:
Espaço Exterior Publicidade – Lda., com sede na Av. 25 de Abril, nº 77 – 2º Esq., 2855-099
Corroios, Contribuinte nº 504 025 600, adiante designada por 1ª Outorgante e Junta de
Freguesia de Nogueira da Regedoura, com morada Rua da Regedoura, nº 627 – 4500 762
Nogueira da Regedoura, Contribuinte nº 507 062 620, adiante designado por 2º Outorgante.
É celebrado o presente contrato nos termos das cláusulas seguintes:
 Primeira
O 2º Outorgante autoriza o 1º Outorgante a instalar (1) estrutura publicitária, designada por
Monoposte, na Av. S. Cristóvão, Nogueira da Regedoura.
A referida estrutura é propriedade do 1º Outorgante.
 Segunda
O presente contrato terá a duração de 3 (Três) anos, sendo renovado por igual período, com
revisão dos valores propostos.
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O presente contrato terá início em 15/04/2007.
 Terceira
O 1º Outorgante, face ao compromisso assumido, compromete-se a entregar por cada ano de
contrato o valor de € 4000 (Quatro Mil Euros).
 Quarta
O pagamento da proposta apresentada pela Espaço Exterior será liquidado no início de cada
anuidade.
 Quinta
O 2º Outorgante não poderá autorizar a instalação de outras estruturas publicitárias que de
alguma forma tapem ou possam tapar a visibilidade da referida estrutura, sob pena de rescisão
de contrato caso o mesmo se venha a verificar, com entrada de acção judicial.»
CONTRATO PARA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA PUBLICITÁRIA
Entre:
Espaço Exterior Publicidade – Lda., com sede na Av. 25 de Abril, nº 77 – 2º Esq., 2855-099
Corroios, Contribuinte nº 504 025 600, adiante designada por 1ª Outorgante e Junta de
Freguesia de Nogueira da Regedoura, com morada Rua da Regedoura, nº 627 – 4500 762
Nogueira da Regedoura, Contribuinte nº 507 062 620, adiante designado por 2º Outorgante.
É celebrado o presente contrato nos termos das cláusulas seguintes:
 Primeira
O 2º Outorgante autoriza o 1º Outorgante a instalar (1) estrutura publicitária, designada por
Monoposte, na Rua da Cobaixa, Nogueira da Regedoura.
A referida estrutura é propriedade do 1º Outorgante.
 Segunda
O presente contrato terá a duração de 3 (Três) anos, sendo renovado por igual período, com
revisão dos valores propostos.
O presente contrato terá início em 15/04/2007.
 Terceira
O 1º Outorgante, face ao compromisso assumido, compromete-se a entregar por cada ano de
contrato o valor de € 4000 (Quatro Mil Euros).
 Quarta
O pagamento da proposta apresentada pela Espaço Exterior será liquidado no início de cada
anuidade.
 Quinta
O 2º Outorgante não poderá autorizar a instalação de outras estruturas publicitárias que de
alguma forma tapem ou possam tapar a visibilidade da referida estrutura, sob pena de rescisão
de contrato caso o mesmo se venha a verificar, com entrada de acção judicial.»
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
26/04/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 74
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano***
 Discussão e aprovação da proposta de protocolo a celebrar entre a Junta e M. PLUS,
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, Lda, documento que procura
regulamentar o relacionamento entre estas duas entidades e que visa tornar possível o
alargamento do cemitério***
 “Actualização” de preços de sepulturas***
 Actualização do Regulamento do Cemitério***
 ADNR – Seu papel e posicionamento face ao Poder político***
 Parque de Lazer. Contratos de aquisição de terrenos ***
 Parque de Lazer. Pedido de subsídio para vedação e projecto***
 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à
Assembleia de Freguesia em 08 de Maio de 2007***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 28/02/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
1.333,44
14.944,42
500,00
0,00
15.494,42
16.827,86

Período
MARÇO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
10.493,69
4.385.50
14.879,19

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

1.948,67
16.827.86
1.948,67

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A
JUNTA E M. PLUS, CONSULTORIA IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA: - Como é do

conhecimento público, a pedido da Junta de Freguesia, foi votada em reunião camarária de
30/05/2005, a atribuição de subsídio para aquisição de terrenos e alargamento do cemitério,
no valor global de 45.000 €, tendo sido aprovada por unanimidade. Este montante está bem
longe do mínimo exigido para arranque desta obra, pelo que, embora a opção de parceria com
privados não seja inovadora fora dos limites da nossa freguesia, não deixa de o ser dentro de
portas, constituindo um enorme desafio que suscita muita responsabilidade. O Presidente do
Executivo fez uma breve introdução, realçando os vários passos dados, ao longo de longas e
discutidas reuniões, participando nelas outros membros do Executivo, até chegar à versão que
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ora apresenta. Informou ainda que foi elaborado pelo advogado de sua empresa “ERREEME”,
o qual, depois de discutido, eventualmente corrigido, será colocado à votação dos presentes e
posteriormente apresentado na próxima sessão ordinária da Assembleia de Freguesia.
Informou ainda que havia solicitada uma reunião com o Vereador José Manuel em
10/04/2007, não só para lhe transmitir os valores orçamentados (cerca de 175.000€), mas
também a necessidade de adjudicar a Obra o mais breve possível (Julho 2007?), pelo que o
seu parecer Técnico seria fundamental:
«PROTOCOLO DE PARCERIA
Entre:
PRIMEIRA: JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA, pessoa
colectiva n.º 507062620, com sede na Rua da Regedoura nº 627, Freguesia de Nogueira de
Regedoura, Concelho de Santa Maria da Feira, representada pelo Presidente do Executivo,
Henrique Pereira Ferreira, com poderes para este acto;
E
SEGUNDA: M. PLUS, CONSULTORIA IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, Lda, pessoa
colectiva n.º 504336835, com sede na Avenida da Republica, n.º 740, 1º andar, sala 11/12,
freguesia de Mafamude, Concelho de Vila Nova de Gaia, representada pelo seu Sócio
Gerente, Jorge Mota Santos.
CONSIDERANDO:
1)Que a Junta de Freguesia de Nogueira de Regedoura é dona e legitima proprietária do
terreno sito entre as Ruas Senhora da Hora e Joaquim Domingues Maia, Freguesia de
Nogueira de Regedoura, Concelho de Santa Maria da Feira.
2)Que tal terreno se destina ao alargamento do cemitério de Nogueira de Regedoura;
3)Que a Junta de Freguesia tem já projecto aprovado para a realização do mencionado
alargamento do cemitério;
4)Que o referido alargamento, de acordo com o projecto aprovado, consiste na construção de
180 sepulturas;
5)Que o valor global da obra rondará os € 200.000,00 (duzentos mil euros);
6)Que a obra em apreço será efectuada em duas fases;
7)Que a Junta de Freguesia não tem capacidade económica para suportar o custo dos trabalhos
relativos ao alargamento do cemitério;
8)Que a capacidade do actual cemitério se encontra totalmente esgotada;
9)Que a procura de sepulturas por parte da população da Freguesia tem vindo a aumentar
consideravelmente;
10)Que perante a referida procura estamos perante motivos de urgência imperiosa;
11)Que perante tal necessidade não é possível, admissível e muito menos conveniente,
cumprir os prazos previstos para os processos de concurso, ou para o procedimento de
negociação com publicação prévia de anúncio;
12)Que a M. PLUS, Consultoria Imobiliária Unipessoal, Lda., tem as capacidades técnicas e
logísticas necessárias para a execução da obra;
13)Que o presente protocolo de parceria não contribui, nem consiste, na contracção de
qualquer tipo de endividamento para a Junta de Freguesia;
14)Que o alargamento do cemitério é fundamental para responder às necessidades da
população de Nogueira de Regedoura;
15)Que o interesse público reclama que a Junta de Freguesia proceda à urgente realização do
alargamento do seu cemitério.
Pelo Primeiro Outorgante, foi dito que:
A Junta de Freguesia de Nogueira de Regedoura, na sua reunião de 23 de Março de 2007
deliberou celebrar com a M. PLUS, Consultoria Imobiliária Unipessoal, Lda., um protocolo
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de parceria destinado à construção do alargamento do seu cemitério.
Dando cumprimento a tal deliberação, vem, pelo presente instrumento celebrar, com a
Segunda Outorgante, o competente protocolo, o que faz nos termos e com as cláusulas
seguintes:
 Primeira
Objecto
O presente Protocolo de Acordo tem por objecto estabelecer entre os Outorgantes as
condições atinentes à construção do alargamento do cemitério da Freguesia de Nogueira da
Regedoura
 Segunda
Obrigações da Segunda Outorgante
1- A Segunda Outorgante, de acordo com o projecto aprovado e fornecido pela Primeira
Outorgante, obriga-se, no terreno supra identificado, a realizar as obras de alargamento do
cemitério de Nogueira de Regedoura.
2- O referido alargamento consiste na construção de:

Na primeira fase de 145 sepulturas de jazigo perpetuo, 70 sepulturas temporárias,
apropriação do terreno para futura construção de 6 jazigos-capela e o depósito de resíduos
sólidos.

Na segunda fase a construção de 35 sepulturas de jazigo perpetuo
3- O custo global do alargamento, o qual rondará os € 200.000,00 (duzentos mil euros), será
totalmente suportado pela Segunda Outorgante.
4- Compete à Segunda Outorgante proceder à adjudicação das obras de construção do referido
alargamento através da realização de consulta prévia e ajuste directo para cada uma das duas
fases.
 Terceira
Obrigações da Junta de Freguesia
1- Imediatamente após a celebração do presente protocolo, a Junta de Freguesia dará início à
concessão aos particulares de 145 sepulturas, as quais serão transmitidas ao preço unitário
mínimo de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) cada.
2- Os primeiros € 200.000,00 (duzentos mil euros) arrecadados com a concessão das referidas
sepulturas destinam-se, em primeiro lugar, ao pagamento do valor investido nas obras de
alargamento do cemitério, pelo segundo outorgante. O complemento entre o valor investido e
os 200.000,00 euros serão entregues ao primeiro outorgante. O remanescente, o qual ascende
à quantia de € 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros), será dividido em
partes iguais por ambas as Outorgantes.
3- A Junta de Freguesia obriga-se a proceder ao pagamento das referidas quantias à Segunda
Outorgante à medida que for procedendo à concessão das sepulturas aos particulares, e no
prazo máximo de 15 dias após cada uma das concessões por esta efectuadas.
4- A Junta de Freguesia obriga-se a remeter à Segunda Outorgante, quinzenalmente, uma
relação actualizada das concessões por si efectuadas.
5- A Junta de Freguesia obriga-se a proceder à fiscalização dos trabalhos, e a fazer com que
os mesmos estejam de acordo com o projecto aprovado.
 Quarta
Recepção das Obras
A recepção, quer provisória, quer definitiva, das obras de construção do alargamento do
cemitério serão efectuadas em conjunto por ambas as Outorgantes, através do competente
auto de recepção, o qual será assinado por ambas as contraentes e pelo empreiteiro a quem as
obras forem adjudicadas.
 Quinta
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Penalidades
1- O incumprimento, por parte das Outorgantes dos deveres previstos no presente protocolo,
determina a resolução imediata do mesmo por parte da contraente não faltosa e a obrigação
de, dependendo da parte que não cumprir com as suas obrigações, proceder ao pagamento
integral dos valores supra mencionados, ou, por seu turno, à perda dos valores entretanto
investidos na realização dos trabalhos.
 Sexta
Interpretação e entrada em vigor
1- Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão dirimidas por
acordo entre a Junta de Freguesia de Nogueira de Regedoura e a M. PLUS, Consultoria
Imobiliária Unipessoal, Lda..
2- O presente protocolo entra imediatamente em vigor.
A Primeiro Outorgante
A Segunda Outorgante»
(será feito em duplicado, e em princípio assinando em Maio de 2007)
Mereceu o referido documento aprovação unânime e foi destacada a forma inteligente e
inovadora com que se procura soluções perante problemas prementes como o do alargamento,
em condições de forte deseinvestimento público que o País vive;
“ACTUALIZAÇÃO” DE PREÇOS DAS SEPULTURAS – Neste momento, depois de
estabelecido o o preço das sepulturas no protocolo anterior, o Executivo entende que é
necessário “actualizar” o seu preço. De facto, se for considerado que ao preço anteriomente
fixado em 2.500 €, se adicionava sempre o montante de 400 € devido a trabalhos de
emparedamento, deve ser publicitado um novo preço final de 2.900 €, já que as próximas
sepulturas já estarão emparedadas, no acto da “venda”, de forma a evitar confusões entre os
fregueses. Por outro lado, a experiência tem demonstrado que as sepulturas localizadas nos
extremos, a fazer gaveto, são efectivamente as mais procuradas, devendo ser mais
valorizadas. Assim decide-se que seja levada à Assembleia a seguinte proposta a fim de ser
discutida e aprovada:
«CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE NOVAS SEPULTURAS PERPÉTUAS
A Junta de Freguesia propõe os seguintes valores para aquisição de sepulturas perpétuas:
Localização em gavetos ( Extremos)
3.500,00 €
Outras localizações
2.900,00 €»
Também se entendeu fixar novos preços para as capelas-jazigos, e em conssonância com os
preços praticados noutras autarquias, propósito presente na seguinte proposta:
«AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA USO PERPÉTUO PARA CONSTRUÇÃO DE
JAZIGOS-CAPELA
A Junta de Freguesia propõe o valor de 10.000,00 € para utilização de terreno para JazigosCapela»
ACTUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DO CEMITÉRIO - Tais decisões têm repercussões
directas no Regulamento, que urge actualizar. O Executivo entende pedir a colaboração da
Assembleia de Freguesia, pelo que decide apresentar a proposta seguinte:
«REGULAMENTO DO CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia pretende discutir algumas alterações ao actual Regulamento do
Cemitério pelo que propõe uma comissão para análise das propostas para posterior aprovação
em próxima Assembleia de Freguesia.»
ADNR – SEU PAPEL E POSICIONAMENTO FACE AO PODER POLÍTICO – O Presidente
do Executivo entende que a Comissão Instaladora da ADNR (Associação de
Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura) tem vindo a desenvolver um excelente trabalho,
já anteriormente expresso em acta, um ano após de actividade, momento em que foi feita uma
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avaliação exaustiva das acções levadas a efeito. Não é justo nem correcto que os membros da
Comissão Instaladora, que tanto têm dado de si, com claros prejuízos pessoais, possam vir a
ser considerados “correias de transmissão” da Junta de Freguesia, aspecto que o PSD poderá
explorar. Esta Associação foi uma clara aposta deste Executivo, sem pôr em causa o trabalho
desenvolvido por qualquer outra Colectividade. Porém, é simplesmente a única que pode
complementar o papel autárquico no desenvolvimento real e efectivo da Vila, nomeadamente
nas competências individuais das pessoas, no âmbito do Programa do Governo «NOVAS
OPORTUNIDADES». Nesse sentido irá tomar uma posição pública na Assembleia de
Freguesia. Desta forma, vai inserir no ponto:«Assuntos de interesse para a Freguesia» o
assunto: «ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA. A Junta de
Freguesia pretende informar e formalizar o relacionamento e apoio que pretende manter com
esta Associação até ao final do mandato.
PARQUE DE LAZER. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS – Tal como havia
sido adiantado na reunião anterior, os contratos foram redigidos e assinados pelo
representante da Câmara Municipal e os proprietários, nos termos já adiantados. Bom
prenúncio, o que faz acreditar que esta obra venha a ser uma realidade***
PARQUE DE LAZER. PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA VEDAÇÃO E PROJECTO – Ficou
igualmente decidido que , face à morosidade com que são aprovados os pedidos de subsídios
camarários para as obras que as Juntas de Freguesia habitualmente pedem, seria oportuno
desde já apresentar um pedido para obras de vedação e projecto, no valor de 75.000 €***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 08 DE MAIO DE 2007:***

Situação financeira.
o Saldo em Caixa em 15 de Abril de 2007: 12.713,55 €
Obras realizadas:
o Construção de passeios na Rua da Venezuela;
o Construção da nova Capela do Forno;
o Colocação de canalizações para águas pluviais na Rua do Paraíso;
o Construção de passeios públicos na Avenida de S. Cristóvão.
Obras adjudicadas e equipamentos adquiridos:
o Fornecimento e colocação de Iluminação Exterior no edifício-sede do Centro
Social S. Cristóvão;
o Beneficiação de passeios na Av. da Fábrica;
o Colocação de canalizações de águas pluviais e beneficiação de passeios na Rua
do Rio;
o Pavimentação da Rua do Coteiro;
o Aquisição de um camião com báscula;
o Aquisição de doze barreiras de trânsito.
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Remoção de barreiras arquitectónicas em passeios e ruas da Vila;
o Aprovação das Contas de Gerência do ano económico de 2006;
o Solicitação de reunião com a juíza responsável pelo Julgado de Paz
o Solicitação ao Presidente da Assembleia de Freguesia, de reuniões ordinárias
para elaboração do Inventário do Património da Junta de Freguesia;
o Realização das escrituras públicas de alguns terrenos do Parque de Lazer e
estaleiro;
o Construção da Unidade de Saúde Familiar;
o Assinatura de protocolo para colocação de três painéis publicitários: dois na
Rua da Cobaixa e um na Av. S. Cristóvão;
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o Iniciação do processo jurídico-legal da Propriedade Horizontal, entre a Junta
de Freguesia e o Rancho Folclórico S. Cristóvão;
o Remoção da antiga Capela do Forno
o Concepção e construção da «Rotunda à Espanhola» no local da antiga Capela
do Forno
o Fixação de novos preços para aquisição do direito de usufruto de sepulturas
perpétuas no espaço destinado a ampliação do cemitério;
o Assinatura do Protocolo de Financiamento para as obras do alargamento do
cemitério, após aprovação na Assembleia de Freguesia;
o Acções de sensibilização dirigidas à população, relativamente às obras do
Saneamento;
o Entrega do projecto das obras de alargamento do cemitério, na Câmara
Municipal;
o Entrega, na Câmara Municipal, do Projecto de Requalificação do Centro
Urbano da Vila, para posterior candidatura ao QREN;
o Promoção de campanha de recenseamento eleitoral;
o Fornecimento de material e equipamento diverso, bem como mão-de-obra,
retroescavadora e camião basculante ao Centro Social S. Cristóvão, para apoio
à construção do seu Edifício-Sede.
Protocolos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Construção de três salas para a EB1 do Souto;
o Construção de três salas para a Pré - Primária do Souto;
o Beneficiação do edifício da Escola Pré-Primária de Pousadela;
o Início das obras para instalação, na Sede da Junta de Freguesia, de acesso e
usufruto, via Internet, dos serviços prestados pela Biblioteca Municipal de
Santa Maria da Feira;
o Pavimentação da Av. da Fábrica, Av. da Bessada, Rua do Passal, Rua das
Camélias e Rua 1º de Maio, em simultâneo com as respectivas obras de
saneamento básico;
o Pavimentação das ruas que se venham a considerar necessárias, como
consequência das obras de saneamento básico;
o Subsídio para as obras de alargamento do Cemitério;
o Subsídio parcial para as obras no Parque de Lazer.
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
03/05/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 75
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano***
 Celebração da Escritura de compra de terreno para estaleiro da Junta***
 Ampliação do Cemitério***
 Obras de infra estruturas do Parque de Lazer***
 Beneficiação da sede da Junta de Freguesia, climatização, equipamento mobiliário e
adaptação de espaço para acesso por via internet à biblioteca municipal ***
 Beneficiação e aquisição de equipamento para a Casa Mortuária***
 Construção de recinto polidesportivo para o lugar de Olivães***
 Requalificação de Zonas Pedonais***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/03/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
1.948,67
33.130,85
200,00
0,00
33.330,85
35.279,25

Período
ABRIL DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
31.500,97
548,13
32.049,10

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

3.230,42
35.279,52
3.230,42

CELEBRAÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA DE TERRENO PARA ESTALEIRO DA
JUNTA – Tal como estava previsto, foi celebrada Escritura de compra de terreno com 1000

M2, destinado à construção de estaleiro da Junta no passado dia 27 de Abril de 2007, no valor
de 17.500 € (dezassete mil e quinhentos euros). Este prédio rústico, inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 2.785, foi comprado ao casal António de Barros Costa e Maria Patrocínia
Canelha Costa. A celebração teve lugar no Notário Luís Manuel Moreira de Almeida, em
Santa Maria da Feira, e a dita escritura se encontra registada sob o nº 1755.
NOTAS:
Embora já tenha sido integralmente pago, logo que possível será celebrada outra Escritura de
compra de terreno contíguo ao anteriormente descrito, que pertencia ao Sr. Joaquim de
Oliveira Belinha, com a área aproximada de 430 M2, (ao contrário dos 480 M2 inicialmente
contabilizados), inscrito na matriz predial rústica sob a artigo 2640. Recorde-se que o seu
valor foi de 7.500 € (sete mil e quinhentos euros), conforme consta em contrato de promessa
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de compra e venda celebrado entre a Junta de Freguesia e o referido Joaquim Oliveira
Belinha, redigido e assinado em 16/09/2005. A compra de terrenos para um novo estaleiro
resultou da necessidade em alargar o cemitério. De facto, o estaleiro antigo ocupa um espaço
significativo que será utilizado no referido alargamento, o que tornou imprescindível a
transferência daquela unidade para outra zona da freguesia, mais adequada às novas funções
que se pretende instalar neste novo equipamento. Assim sendo, já é possível avançar com o
projecto do novo estaleiro, bem como a sua construção a curto prazo, de modo a permitir a
médio prazo o início das obras de alargamento do cemitério. Recorde-se que tudo começou
em meados de 2004, onde foi apresentado o pedido ao Presidente da Câmara, pretensão que
foi levada a reuniões camarárias em 17/05/2004 e 20/02/2006, onde mereceu a aprovação
unânime dos vereadores. A perseverança afinal compensa…***
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – O Executivo igualmente deliberou avançar com as obras
de ampliação do Cemitério, consideradas fundamentais face à inexistência de sepulturas
disponíveis, estando previstas 187 sepulturas aeróbias, uma vala comum para 84 sepulturas e
6 capelas individuais. Estima-se que o valor desta obra rondará 230.000 €.***
OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS DO PARQUE DE LAZER - O Executivo também
decidiu a construção do Parque de Lazer em 3 fases: uma 1ª fase, estimada em 75.000 €, que
comportará a execuçaõ de todas as infra estruturas, modelação do terreno, complementando a
inplantação de zonas verdes e circuito de manutenção, com troços adaptados ao uso de
pessoas com deficiência motora; uma 2ª fase, estimada em 145.000 €, que contemplará a
construção de Jardim Infantil e zonas de Lazer que permitam maior proximidade e convívio
inter geracional; por último, uma 3 ª fase, estimada em 300.000 €, que prevê a construção de
pavilhão multiusos.***
BENEFICIAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, CLIMATIZAÇÃO,
EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACESSO POR VIA
INTERNET À BIBLIOTECA MUNICIPAL - O Executivo decidiu ainda beneficiar o piso e

escadarias existentes que se encontram degradados, pintura interior, a climatização (ausente)
do espaço interior, bem como a aquisição de mobiliário para o Salão Nobre e a adaptação do
espaço contido na Sala Sul/Poente, de forma a suportar todo o equipamento necessário para a
transformar num pólo de acesso à Biblioteca Municipal. Esta preocupação advém da
necessidade de assegurar as condições de conforto não só daqueles que diàriamente ali
trabalham, mas fundamentalmente criar uma «interface» com o freguês mais cordial e
empática, bem como dignificar o espaço (Salão Nobre) onde têm lugar os eventos formais de
maior relevo da Freguesia. Considera ainda que a criação dum acesso à Biblioteca Municipal
virá incrementar hábitos de leitura, combatendo a literacia ainda presente no cidadão comum
e encurtar a distância que se sente com a localização actual daquele equipamento Munucipal.
Também estas obras estão orçamentadas num custo total de 60.000,00 €.***
BENEFICIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CASA MORTUÁRIA - O
Executivo decidiu pela pintura exterior, obras de impermeabilização e climatização do espaço
interior, bem como aquisição de mobiliário adequado à sua finalidade. O custo destas obras
andará próximo dos 10.000 €. ***
CONSTRUÇÃO DE RECINTO POLIDESPORTIVO PARA O LUGAR DE OLIVÃES –

Tendo sido atribuído pela Câmara Municipal um subsídio de 30.000 €, na sua reunião
camarária de 04/09/2006, o executivo desta Junta decidiu avançar com a requalificação do
espaço público resultante do Loteamento existente junto à rua da Urbanização, em Olivães,
construindo um recinto desportivo similar aos construídos pela Câmara Municipal junto às
habitações Sociais do Concelho, de forma a rentabilizar esta área, dando resposta às
necessidades sentidas pela população deste lugar. Esta obra estima-se em 95.000 €. ***
REQUALIFICAÇÃO DE ZONAS PEDONAIS - O Executivo decidiu também requalificar as
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zonas resultantes da construção do IC 24 e do nó de acesso à A1, transformando-as em zonais
pedonais, ajardinadas e arvorizadsa, equipadas com mobiliário urbano, de forma a, por um
lado, minimizar o impacto ambiental, e por outro lado, incrementar a prática de «jogging»,
hábito já enraizado nesta população, que o prática junto as artérias que cruzam esta freguesia
mas sem as condições de segurança que devem estar presentes neste tipo de actividades. ***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
04/06/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 76
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/04/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
3.230,42
38.654,99
200,00
0,00
38.854,99
42.085,41

Período
MAIO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
19.664,61
4.790,09
24.454,70

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

17.630,71
42.085,41
17.630,71

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
27/07/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 77
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano***
 Cedência de terreno para domínio público***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/05/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
17.630,71
7.820,18
400,00
0,00
8.220,18
25.850,89

Período
JUNHO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
10.214,92
13.008,53
23.223,45

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

2.627,44
25.850,89
2.627,44

CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi

passado em 02 de Julho de 2007, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão onde
consta que os proprietários do artigo 2007 cedem para domínio público (alargamento do cemitério)
uma parcela de seu terreno com 200 m2, comprometendo-se a Junta de Freguesia a efectuar o
prolongamento da Rua Senhora da Hora até à Rua Joaquim Domingues Maia, no prazo de um ano***
Por corresponder à verdade, foi passado em 03 de Julho de 2007, com o acordo de todos os membros
do Executivo, uma certidão onde consta que LOPES6SILVA LDA cedeu para domínio público uma
parcela de seu terreno com 400 m2 descrito na Conservatória sob o nº 2431. Fica registado
agradecimento público ***
Por corresponder à verdade, foi passado em 19 de Julho de 2007, com o acordo de todos os membros
do Executivo, uma certidão onde consta que JOSÉ ROSA DA CUNHA cedeu para domínio público
uma parcela de seu terreno descrito na Conservatória sob o nº 2660, ficando o seu terreno dividido em
2 outras parcelas. Fica registado agradecimento público ***
Por corresponder à verdade, foi passado em 25 de Julho de 2007, com o acordo de todos os membros
do Executivo, uma certidão onde consta que ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA tomou conhecimento
que JOSÉ FERREIRA DA SILVA, JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DA SILVA e DEOLINDA
FERREIRA DA SILVA, com os quais é co-proprietário do terreno descrito na Conservatória sob o nº
1225, cedem para domínio público uma parcela de seu terreno para alargamento de estrada. Fica
registado agradecimento público ***

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
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lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
06/08/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 78
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/06/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
2.627,44
3.735,60
1.400,00
0,00
5.135,60
7.763,04

Período
JULHO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
6.195,08
325,00
6.520,08

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

1.242,96
7.763,04
1.242,96

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
20/09/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 79
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano***
 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à
Assembleia de Freguesia em 27 de Setembro de 2007***
 Registo de Alvará de concessão de terreno em nome de António Tavares
Moreira(1)***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/07/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
1.242,96
15.612,21
17.550,00
0,00
33.162,21
34.405,17

Período
AGOSTO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
25.388,53
6.878,17
32.266,70

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

2.138,47
34.405,17
2.138,47

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 27 DE SETEMBRO DE 2007:***

Situação financeira.
o Saldo em caixa em 15 de Setembro de 2007: 24.315,66 €
Obras realizadas:
o Estaleiro em fase de finalização das obras
o Colocação de canalizações para águas pluviais na Rua Joaquim Domingues Maia
até à Rua da Lavoura;
o Construção de muro e passeio na Rua da Lavoura para alargamento da rua.
o Colocação de manilhas no Rio da Gateira, na Rua do Rio
o Saneamento básico pronto na Rua Joaquim Domingues Maia até à pré-escola de
Pousadela; na Av. Das Alminhas até à Rua da Urbanização.
o Recolocação de paralelos nas Ruas do Senhor da Pedra e Senhora da Hora
o Pavimentação de valas na Av. S. Cristóvão, Rua do Paraíso e Av.da Bessada
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Executar projecto da Escola Pré-primária e EB1 do Souto
o Atribuir subsídio ao CPTP para o Torneio de Pesca – 75 €
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o Atribuir subsídio ao Luso Venezolano para o Torneio de Futsal – 250 €
o Atribuir subsídio para ao Luso Venezolano para apresentação do Rancho
Folclórico Dos Pátrias – 150 €
o Oferta ao RUFC Nogueirense de Equipamentos para as camadas jovens
o Oferta à Associação de Alcoólicos Recuperados de bonés e camisolas
o Representação da Junta de Freguesia nos Órgãos da Anafre da Delegação de
Aveiro
o Realizar o Passeio dos Pensionistas
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Pavimentação da Av. da Fábrica e Rua do Passal.
o Adjudicação da Rua do Campo de Jogos
o Fornecimento de paralelos, tuvenant e pó pedra para o estaleiro
o Fornecimento de granitos para os pisos da Sede da Junta de Freguesia.
REGISTO DE ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO EM NOME DE ANTÓNIO
TAVARES MOREIRA(1) – Rui Rios colocou em discussão a inexistência de alguns registos

de Alvarás no cemitério local, nomeadamente quando se trata das sepulturas mais antigas e
que se situam na parcela onde começou a ser construído o cemitério local. Trouxe para ser
decidido o caso de 2 sepulturas, sempre cuidadas pela família de António Tavares Moreira e
que inexplicavelmente não aparecem registadas nos Livros. Acredita mesmo que ter-se-á
perdido um dos livros, concretamente ao que se refere às sepulturas mais antigas. Foi decidido
contactar alguns ex-autarcas, bem como, recolher testemunhos que reforcem ou não a
pretensão do referido Sr. António e agir em conformidade
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
18/10/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 80
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano***
 Cedência de terreno para domínio público***
 Análise de orçamento pedido à JCB***
 Análise de orçamento para ornamentação de Natal***
 Análise ao pedido de comparticipação para a aquisição de viatura adaptada para o
C.S.S.C***
 Registo de Alvará de concessão de terreno em nome de António Tavares
Moreira(2)***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/08/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
2.138,47
7.907,66
38.866,20
0,00
46.773,86
48.912,33

Período
SETEMBRO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
7.761,96
39.772,21
47.534,17

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

1.378,16
48.912,33
1.378,16

CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Por corresponder à verdade, foi

passado em 16 de Outubro de 2007, com o acordo de todos os membros do Executivo, uma certidão
onde consta que ALEXANDRE SILVA BASTOS cedeu para domínio público uma parcela de seu
terreno com 861 m2 descrito na Conservatória sob o nº 2051. Fica registado agradecimento público
***

– Datado de 08 de Outubro, foi recebido o
orçamento pedido à JCB, para o fornecimento de uma retroescavadora JCB ICX, um porta
garfos e garfos e ainda uma vassoura com colector, o qual anunciava os seguintes preços,
respectivamente: 35.880 €, 800 € e 2.950 €. Serão estes os valores a apresentar à Câmara para
beneficiar duma comparticipação. Por outro lado, serão analisados vários processos de
financiamento, assegurando que o pagamento nunca irá para além do limite temporal deste
mandato***
ANÁLISE DE ORÇAMENTO PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL – Tendo a Câmara Municipal
ANÁLISE DE ORÇAMENTO PEDIDO À JCB
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assegurado um subsídio de 2.000 € para cada uma das freguesias que optassem pela
iluminação de Natal e porque o trabalho efectuado nos 2 últimos anos foi considerado
sofrível, optou-se por outra empresa do ramo para a olrnamentação da Vila no período
natalício. O orçamento é de 2.750 €, e prevê : 1 “pinheiro”, 5 painéis de Boas Festas, 26
laterais com «Leds» vermelhos, a iluminação das árvores do Arraial e da Junta de Freguesia.
O trabalho realizado por esta empresa em freguesias vizinhas foi considerado de qualidade e a
um preço bem mais competitivo. A iluminação será montada até 03 de Dezembro e
permanecerá até 07 de Janeiro de 2008***
ANÁLISE AO PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA ADAPTADA
PARA O C.S.S.C – Foi recebido um pedido de comparticipação na aquisição de viatura de 09

lugares para o C. S. S. Cristóvão, no valor global de 37.000 €, equipamento considerado
imprescindível para o regular funcionamento daquela Instituição e actualmente exigido por
Lei. Apesar de serem consideradas válida a argumentação apresentada, os montantes
envolvidos ultrapassam as capacidades financeiras desta Autarquia, e aparece num momento
de alguma «fragilidade», dado que outros encargos já foram assumidos. Porém, o Presidente
do Executivo irá avaliar outras hipóteses de comparticipação junto de entiadades
vocacionadas para o efeito***
REGISTO DE ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO EM NOME DE ANTÓNIO
TAVARES MOREIRA(2) – Em 09 de Outubro e depois de concluídas as diligências

efectuadas pelos serviços desta Autarquia, onde foi confirmada a veracidade das declarações
do Sr. António, o Presidente da Junta, ao abrigo da competência que lhe confere o art. 34º da
Lei 169/99 de 18 de Setembro, mandou passar Alvará do direito ao uso, na aplicação que é
destinado e com a sujeição às leis e regulamentos de polícia, um terreno no cemitério desta
Freguesia, secção nº 1, sepulturas 1 e 2, em nome do Sr. António Tavares Moreira, das quais
foi o único titular conhecido e que ficará registado sob o nº 93***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
24/11/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 81
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano***
 Repavimentação das ruas do Passal, da Cavada Velha (parcial) e pavimentação da rua
da Fronteira***
 Renegociação de terreno para habitação para jovens***
 Controle da qualidade da água dos fontanários públicos***
 Requalificação das zonas pedonais do IC24***
 Parque de Lazer. Subsídio para vedação de terreno***
 Equipamento da Sede de Junta***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/09/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
1.378,16
17.844,67
8.500,00
0,00
26.344,67
27.722,83

Período
OUTUBRO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
8.724,77
10.297,40
19.022,17

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

8.700,66
27.722,83
8.700,66

REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO PASSAL, DA CAVADA VELHA (PARCIAL) E
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FRONTEIRA – O Executivo entende haver condições financeiras

para estas obras, cujo orçamento mais baixo ronda cerca de 30.000 €. Foram dadas instruções
para adjudicação. Recorda-se que, sob proposta desta Junta, a Câmara deliberou a atribuição
de 10.000 € para a pavimentação em betão betuminoso da rua do Passal, na sua reunião
ordinária de 29/10/2007, depois de ter sido considerada pela Câmara excessiva a proposta de
23.817,53 € da responsabilidade da Indáqua, entidade esta que havia solicitado o referido
orçamento ao Grupo Construtor da Feira – ACE. Tal disparidade de verbas vem comprovar
sobejamente o desperdício de recursos no que respeita a obras públicas, só possível por
excessivo centralismo político reinante. São também contribuintes/colaboradores alguns
moradores das ruas da Fronteira e Cavada Velha***
RENEGOCIAÇÃO DE TERRENO PARA HABITAÇÃO PARA JOVENS – O terreno com cerca de
14.000 M2, inicialmente indicado à Câmara para ali ser construído um complexo habitacional
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com custos controlados e em consequência disso com preços relativamente mais acessíveis,
volta a ser hipótese, dado que seu actual proprietário decidiu baixar substancialmente o seu
preço. De um milhão de euros, passa a pedir “apenas” setecentos mil euros. A Junta tentará
aproximar as duas propostas, quer a de vendedor, quer a de comprador, de forma a viabilizar o
negócio com o empreiteiro que, por acordo camarário, terá aceitado levar a efeito este tipo de
empreendimentos***
CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS FONTANÁRIOS PÚBLICOS – O Presidente do
Executivo informou que participara no encontro patrocinado pela Câmara no dia 07/11, onde
estiveram reunidos os Presidentes de todas as Juntas de Freguesia, e a quem lhes foi colocada
a problemática relacionada com o controle da qualidade da água dos fontanários públicos. De
facto, as exigências apresentadas pelas entidades sanitárias ao Município são incompatíveis
com o orçamento previsto para o efeito. Seriam necessários 400.000 € anuais para satisfazer
os parâmetros de qualidade exigidos em todos os fontanários públicos do Concelho. Por outro
lado, e dada a cobertura a 100 % de todo o Concelho no que respeita abastecimento de água
potável, a Câmara não assumirá este compromisso, embora aceite a decisão de cada Junta, a
qual deverá ponderar, caso a caso, a necessidade de controle da água. Actualmente qualquer
residente na área geográfica deste Concelho, tem acesso, caso assim o queira, a água potável.
No caso das fontes não controladas, deverá ser colocada placa com a seguinte informação:
”ÁGUA NÃO CONTROLADA”. O Executivo entendeu que dada a facilidade com que a
qualidade da água oscila, apesar das análises que são periòdicamente feitas, seria uma incúria
prosseguir com o controle da água dos fontanários, sem garantir absolutamente que ela seria
passível de ser correctamente consumida. Assim, foram dadas instruções para colocar a
supramencionada placa avisadora***
REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS PEDONAIS DO IC24 – Na reunião de 09/02/2007, em reunião
com o Presidente da Câmara, Henrique Ferreira apresentou proposta para requalificar uma
zona pública degradada junto ao IC 24, no prolongamento da Avenida Dr. Carlos Ferreira
Soares, a qual passaria por instalação de passeios pedonais, arborização e ajardinamentos,
bem como canalização de águas pluviais. Para o efeito solicitou um subsídio de 50.000 €. Em
reunião ordinária de 29/10/2007, a Câmara decidiu que o Vereador Emidio Sousa analisasse a
possibilidade de serem utilizados recursos próprios dos serviços camarários para concretizar
estas obras, ou na sua impossibilidade, apresentar à Câmara uma proposta de apoio à Junta de
Freguesia. Se forem levado em consideração o atraso de 8 meses(!) que este pedido sofreu,
será fácil adivinhar a estratégia da Câmara, ao ir “empatando” este assunto. De qualquer
forma, é considerada positiva esta posição, bem melhor do que ter sido reprovado o
pedido***
PARQUE DE LAZER. SUBSÍDIO PARA VEDAÇÃO DE TERRENO – De igual modo, o Presidente
da Junta solicitara um subsídio de 75.000 € para vedar terrenos destinados ao Parque de
Lazer. Na mesma reunião de Câmara, esta demonstrou abertura para que a Junta apresentasse
projecto, de forma a ser atribuído uma verba em consonância com o pretendido. Num recente
encontro com o Presidente da Câmara, Henrique Ferreira informou que terá recebido a
promessa verbal de poder contar com um subsídio para esta obra de 50 % do valor pedido.
(37.500 €)
EQUIPAMENTO DA SEDE DE JUNTA – Na mesma data de 09/02/2007, o Presidente da Junta
recordou pedido de ajuda financeira de 45.000 € para equipar a Junta, apresentado há mais de
3 anos, tendo em vista a instalação de ar condicionado, equipamento informático, mobiliário
diverso e sistema de video-vigilância. A Câmara manifestou total abertura para comparticipar
na aquisição deste equipamento, desde que em primeiro lugar se esgotasse a hipótese de
financiamento no âmbito da QREN. Foi entendimento geral que esta posição camarária
demonstra a necessidade de gerir com cuidado potencias e excessivas expectativas criadas en
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relação ao futuro próximo***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
17/12/2007
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 82
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano***
 Nomeação dos representantes da Junta de Freguesia na Direcção da ADNR***
 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à
Assembleia de Freguesia em 28 de Dezembro de 2007***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/10/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
8.700,66
13.496,60
2.100,00
0,00
15.596,60
24.297,26

Período
NOVEMBRO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
11.633,66
134,29
11.767,95

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

12.529,31
24.297,26
12.529,31

NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA JUNTA DE FREGUESIA NA DIRECÇÃO DA
ADNR – Face ao processo eleitoral para os órgãos sociais da ADNR que se aproxima, e de

acordo com os Estatutos desta Associação, cabe à Junta de Freguesia indicar 2 personalidades
para complementar o seu elenco Directivo. Recorde-se que estatutàriamente os órgãos
autárquicos da Freguesia, concretamente a Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia,
através de seus Presidentes, integram ainda o Conselho Superior, órgão consultivo. Para o
efeito, o Presidente da Junta indicou os nomes de Alberto Henrique Oliveira Ferreira e de
Maria Rosa Vilar e Silva, os quais, fazendo já parte da Comissão Instaladora que irá cessar
suas funções, reúnem as características fundamentais para garantir a continuidade do
excelente trabalho que tem sido feito por aquela Associação. Para que todos os presentes
interiorizem o espírito desta Associação, foram lidos em voz alta seus Estatutos, que a seguir
se transcrevem, na íntegra, bem como a calendarização do acto eleitoral:
«ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA
REGEDOURA
Capitulo I – Disposições Gerais
Artigo 1º – Denominação e Sede
1 – É constituída a Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura,
abreviadamente designada por A. D. N. R., com sede provisória na Rua da Regedoura nº 627,
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Nogueira da Regedoura do Concelho de Sta. Maria da Feira, e reger-se-á pelos seguintes
Estatutos.
Artigo 2º – Duração e Âmbito Territorial
1 – A Associação inicia hoje a sua actividade e durará por tempo indeterminado.
2 – O seu âmbito territorial de acção abrange a Freguesia de Nogueira da Regedoura podendo,
por deliberação da Assembleia-geral, estabelecer acordos de colaboração com outras
Associações ou Institutos que prossigam fins idênticos na Área Metropolitana do Porto ou
qualquer outro Distrito do País.
Artigo 3º – Objecto
1 – A Associação tem por objectivo promover as actividades e relações necessárias ao
desenvolvimento cultural, recreativo e desportivo da população de Nogueira da Regedoura,
prosseguindo os seus fins, designadamente, através das seguintes acções.
1.1 – Implementar, colaborar e acompanhar programas e projectos de âmbito local que vissem
a integração e a promoção cultural, recreativo e desportivo dos grupos sociais mais
desfavorecidos bem como a animação e a mobilização das comunidades locais.
1.2 – Promover a articulação e a coordenação entre as Instituições Publicas e Privadas, locais
e regionais, com vista a canalizar os recursos da sociedade e assegurar um processo de
desenvolvimento integrado nas comunidades locais.
1.3 – Fomentar e apoiar a participação dos agentes locais, bem como a cooperação e a
solidariedade activa entre pessoas, famílias, grupos sociais e entre gerações.
1.4 – Acompanhar e estimular a realização de estudos e pesquisas interdisciplinares e
intersectoriais que visem o aprofundamento da especifidade dos problemas locais e suas
casualidades, bem como a realização de cursos, seminários, conferências e colóquios que
contribuam para o desenvolvimento local.
1.5 – Promover a afirmação e a consolidação dos direitos dos cidadãos, contribuindo
activamente para o seu exercício efectivo.
1.6 – Promover o intercâmbio com Entidades Nacionais e Internacionais que prossigam fins
análogos, nomeadamente dos Países da Comunidade Europeia, bem como Associações ou
Comunidades de Santa Maria da Feira ou de outros Concelhos Portugueses.
Capitulo II – Dos Associados
Artigo 4º – Admissão de Sócios
1 – Podem ser associados efectivos todos os sócios fundadores e ainda as pessoas singulares,
maiores de 18 anos, e as pessoas colectivas que, obrigando-se ao pagamento de uma quota
mensal, comunguem dos objectivos da Associação e contribuam para os seus fins que
respeitem os presentes Estatutos e o Regulamento Interno.
2 – A admissão dos associados depende da aprovação da Direcção.
3 – Poderão ser criadas outras categorias de associados, nomeadamente, sócios beneméritos e
sócios honorários.
Artigo 5º – Direitos dos Associados
1 – São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da Assembleia-geral;
b) Eleger e ser eleito para cargos sociais;
c) Requerer a convocação da Assembleia-geral extraordinária nos termos do nº 5 do
Art. 8º;
d) Examinar os livros, relatórios de contas e demais documentos.
Artigo 6º – Deveres dos Associados
1 – São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de Associados efectivos;
b) Comparecer às reuniões da Assembleia-geral;
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c) Observar as disposições dos corpos gerentes;
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que foram eleitos.
Capitulo III – Dos Corpos Gerentes
Artigo 7º – São Órgãos da Associação:
1 – A Assembleia-geral; 2 – O Conselho Superior; 3 – A Direcção; 4 – O Conselho Fiscal
Artigo 8º – Assembleia-geral
1 – A Assembleia-geral é o órgão supremo da Associação e as suas deliberações, tomadas nos
termos legais e estatuários, são obrigatórias para os restantes órgãos sociais e para todos os
associados.
2 – A Assembleia-geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos
associados.
3 – A Mesa da Assembleia-geral é composta por um Presidente, um Secretário e um Vogal.
4 – A Assembleia-geral reunira obrigatoriamente uma vez em cada ano, no 1º trimestre, para
apreciação do Relatório e Contas do exercício anterior e para eleição dos Órgãos Sociais nos
anos em que esta eleição tiver que se efectuar.
5 – A Assembleia-geral reunira em sessão extraordinária sempre que a Direcção, o Conselho
Fiscal, o Conselho Superior, ou pelo menos metade dos associados solicitem ao Presidente da
Mesa a sua convocação.
6 – A participação dos associados na Assembleia-geral é presencial
7 – Compete à Assembleia-geral:
a) Eleger, de entre os seus membros a Mesa de Assembleia-geral, o Conselho Fiscal e
3 elementos da Direcção;
b) Demitir, ocorrendo justa causa, a Direcção, o Conselho Fiscal e a Mesa de
Assembleia-geral;
c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção para o exercício
seguinte, bem como o relatório e contas da Gerência;
d) Definir as linhas essenciais de actuação da Associação;
e) Fixar a jóia e a quota mínimas;
f) Alterar os presentes estatutos;
g) Deliberar sobre a extinção, cisão ou fusão da Associação;
h) Autorizar a Associação a demandar judicialmente os membros dos Corpos Gerentes
por factos praticados no exercício das suas funções;
i) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações;
j) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a sua alienação a qualquer título de bens
imóveis ou outros bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou artístico;
l) Aprovar o Regulamento Interno da Associação.
Artigo 9º – O Conselho Superior
1 – O Conselho Superior é o órgão da Associação, que supervisiona, enquadra e avalia as
actividades da Associação, face aos objectivos e fins definidos pelos presentes Estatutos.
2 – O Conselho Superior é composto pelas seguintes entidades:
 O Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura.
 O Presidente da Assembleia de Freguesia de Nogueira da Regedoura.
 Dois Associados.
 Três representantes das associações com sede em Nogueira da Regedoura.
a) Poderão ainda integrar o Conselho Superior, por decisão deste, outras entidades
envolvidas nos Programas e Projectos em curso ou em fase de implementação, de
entre as Instituições públicas e privadas, cujo contributo seja considerado relevante
para o efeito.
3 – Compete ao Conselho Superior:
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a) Dar parecer sobre todas as questões que lhe sejam colocadas pela Direcção e,
obrigatoriamente, sobre a adequação do plano de actividades da associação aos
objectivos e fins definidos pelos Estatutos.
b) Dar parecer sobre o Relatório de Contas, elaborando uma avaliação anual da
Associação.
c) Exercer uma supervisão e enquadramento institucional que garanta e potencie a
concretização dos objectivos e fins definidos pelos Estatutos.
4 – O Conselho Superior reunirá sempre que o julgar conveniente, sob propostas de qualquer
dos membros que o constituem, sendo convocado e presidido pelo Presidente da Junta de
Freguesia de Nogueira da Regedoura.
Artigo 10º – A Direcção
1 – A Direcção é composta por 5 membros efectivos
2 – A Direcção terá na sua composição um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário,
um Tesoureiro e um Vogal.
3 – A Direcção é constituída por dois representantes da Junta de Freguesia de Nogueira da
Regedoura e por três elementos eleitos de entre os sócios nos termos dispostos na alínea a) do
nº 7 do Artigo 8º.
4 – Compete à Direcção a gerência social, administrativa e financeira da Associação,
incumbindo-lhe designadamente:
a) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do Conselho Fiscal e ao Conselho
Superior o Relatório de Contas de Gerência, bem como o Orçamento e Programa de
Actividades para o ano seguinte;
c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem como a escrituração
dos livros, nos termos da lei;
d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o pessoal da Associação;
e) Representar a Associação em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da Lei, dos Estatutos, das deliberações e pareceres dos órgãos da
associação.
5 – A Direcção reunirá sempre que o julgar conveniente por convocação do seu presidente e
obrigatoriamente, pelo menos, uma vez em cada mês.
6 – Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas conjuntas do Presidente e do
Tesoureiro.
7 – Nos actos de mero expediente bastará a Assinatura do Presidente, e, nas ausências e
impedimentos deste, do Vice – Presidente ou do Secretário.
Artigo 11º – O Conselho Fiscal
1 – O Conselho Fiscal é composto por 3 membros, sendo um Presidente, um Secretário e um
Vogal.
2 – Ao Conselho Fiscal compete zelar pelo cumprimento da lei e dos Estatutos e
designadamente:
a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da Instituição sempre que o julgue
conveniente;
b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às reuniões do órgão
executivo, sempre que o julgue conveniente;
c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos os assuntos que o
órgão executivo submete à sua apreciação.
3 – O Conselho Fiscal pode solicitar à Direcção elementos que considere necessários ao
cumprimento das suas competências, bem como propor reuniões extraordinárias para
discussão com aquele órgão de determinados assuntos cuja importância o justifique.
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4 – O Conselho Fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente, por convocação do Presidente
e obrigatoriamente, pelo menos uma vez em cada trimestre.
Artigo 12º - Eleição e Duração dos mandatos
1 – Os titulares dos Órgãos Sociais são eleitos por um período de 4 anos, podendo ser
reeleitos.
Capitulo IV – Regime Financeiro
Artigo 13º – Património e Fundos
1 – Constituem receitas da Associação:
a) O produto das jóias e quotas dos Associados
b) Os donativos, subsídios e legados
c) Os rendimentos de bens próprios
d) Os subsídios das Autarquias
e) Os resultados da sua actividade
f) Quaisquer outras receitas
Capitulo V - Disposições Diversas
Artigo 14º – Dissolução
1 – A Associação dissolve-se por decisão de três quartos de todos os associados presentes na
Assembleia-geral, especialmente convocada para o efeito, após ouvido o Conselho Superior.
2 – No caso de extinção da Associação, competirá à Assembleia-geral deliberar sobre o
destino dos bens, nos termos da legislação em vigor, bem como eleger uma Comissão
Liquidatária.
3 – Os poderes da Comissão Liquidatária ficam limitados à prática dos actos meramente
conservatórios e necessários quer à liquidação do património social, quer à ultimação dos
negócios pendentes.
Artigo 15º
(Casos Omissos)
1 – Os casos omissos nos presentes Estatutos serão pela Lei Geral e pelo Regulamento Interno
aprovado em Assembleia-geral.
Artigo 16º – Jóia e Quota
1 – Enquanto a Assembleia-geral não deliberar sobre o montante da jóia e da quota mínima,
serão as mesmas fixadas provisoriamente em 5,00 euros e 0,50 cêntimos mensais,
respectivamente, sem prejuízo do valor que posteriormente vier a ser fixado.
Artigo 17º – Primeiros Órgão Sociais
1 – Entre os sócios fundadores constituir-se-ão os Primeiros Órgãos Sociais» e
«CALENDÁRIO ELEITORAL
05 JAN 08

Apresentação Listas concorrentes, até às 17 Horas

12 JAN 08

Afixação de Listas definitivas a partir das 10 Horas

19 JAN 08

Início de Campanha Eleitoral

25 JAN 08

Fim da Campanha Eleitoral até às 00 Horas

26 JAN 08
30 JAN 08

Acto Eleitoral entre as 14 e 18 Horas
Publicitação dos resultados
Assembleia-geral, às 21Horas

A Junta de Freguesia deverá manter-se afastado deste processo eleitoral, respeitando seus
resultados, e os representantes hoje nomeados, integrarão, sem reservas, a Direcção que
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emane deste sufrágio universal***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2007:***

Situação financeira.
o Saldo em caixa em 17 de Dezembro de 2007: 51.376,98 €
Obras realizadas:
o Concluídas as obras do estaleiro
o Saneamento básico parcialmente pronto na Rua da Cobaixa, Av. Joaquim
Domingues Maia,Av. do Tapadinho, Av. da Bessada, Rua da Noémia e Av. da
Fábrica;
o Saneamento Básico pronto na Rua das Camélias, Rua 1º de Maio, Rua
Fernando Pessoa, Rua e Travessa da Angelina, Rua da Adelaide, Rua da
Cavada Velha, Rua 25 de Abril, Rua Srª da Saúde, Rua Vasco da Gama, Rua
Estreita, Rua e Travessa da Mocidade, Rua da Esperança, Canto do Tapdinho,
Rua do Canto da Bessada e Rua das Palmas
o Relocação de paralelos na Av. da Bessada
o Beneficiação de passeios na Av. S.Cristovão
o Limpeza de valetas em diversas ruas
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Aquisição de uma Retro-escavadora
o Aquisição de Vassoura mecânica para limpeza de ruas
o Pavimentar a Rua da Fronteira, Rua do Passal ou Rua das Camélias e
parcialmente a Rua da Cavada Velha
o Instalação de iluminação natalícia no arraial e cruzeiro
o Autorizar a instalação de Árvore de Natal na Rua do Passal
o Executar o projecto do Parque de Lazer
o Lançar o concurso de ampliação do Cemitério em Janeiro 2008
o Aprovação do plano pluri-anual e orçamento para o ano de 2008
o Compra de 35 cabazes de natal para apoio às famílias mais carenciadas
o Entrega da quantia de 5.000,00 euros ao Centro Social S. Cristóvão por conta
de subsídio atribuído de 25 000,00 euros
o Subsídio ao agrupamento escolar, no valor de 625,00 euros para Festa de Natal
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Atribuição de Subsídio, no valor de 10.000 € para pavimentação da Rua da
Fronteira
o Atribuição de subsídio para colocação de Granitos nos pisos da Junta de
Freguesia
o Subsídio para beneficiação de diversos passeios
o Subsídio para equipamento diverso a instalar na sede da Junta de Freguesia
o Beneficiação de equipamento do Parque Infantil da Portela
o Pintura de eixo da via e passadeiras em diversas ruas
o Colocação de 2 abrigos nas Paragens de autocarro
o Início das obras para beneficiação das rotundas do IC 24
o Iniciar as obras de pavimentação da Rua do Coteiro em Janeiro de 2008
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
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Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
07/01/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 83
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Dezembro do pretérito ano***
 Reforço de sinal para aquisição de terreno da pré-primária***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO
PRETÉRITO ANO

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/11/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Total

VALOR
12.529,31
22.469,50
1.000,00
0,00
23,469,50
35.998,81

Período
DEZEMBRO DE 2007
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
25.441,83
9.199,83
34.641,66

Saldo Gerência Seg.te
Total
SALDO

1.357,15
35.998,81
1.357,15

– A
pedido da advogada, que representa as proprietárias deste terreno, foi aprovado reforço de
sinal, com a entrega de 25.000 €, os quais, somados aos 10.000 €, anteriormente entregues
como sinal inicial, totalizam 35.000 €. Prevê-se a sua entrega em finais de Janeiro. Desta
forma, apenas faltarão 15.000 €, sendo prevista a sua entrega aquando da celebração da
Escritura em Abril de 2008. O Tesoureiro deverá planificar as suas próximas acções tendo em
vista esta operação financeira, pedido prontamente aceite***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
REFORÇO DE SINAL PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO DA PRÉ-PRIMÁRIA
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ACTA
DATA
04/02/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 84
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/12/2007
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
1.357,50
31.171,10
300,00
0,00
31.471,10
0,00
236,87
33.065,12

Período
JANEIRO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
9.961,77
12.278,26
22.240,03

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

10.588,22
236,87
0,00
33.065,12
10.588,22

SALDO

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
03/03/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 85
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/01/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo anterior Oper. Tesouraria
Operações Tesouraria
Total

VALOR
10.588,22
2.022,50
0,00
0,00
2.022,50
0,00
236,87
12.847,59

Período
FEVEREIRO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total
Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo anterior Oper. Tesouraria
Total
SALDO

VALOR
5.528,42
5.923,89
11.452,31
1.158,41
236.87
0,00
12.847,59
1.158,41

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
01/04/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 86
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2007 a 31 de
Dezembro de 2007***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2007
A 31 DE DEZEMBRO DE 2007:***

Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e demais documentos, relativos ao
período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro no ano transacto, para efeitos de
discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao
Tribunal de Contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à votação do respectivo
documento de gestão que salientou os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente
Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e aprovação da
Assembleia de Freguesia.***
Mais deliberou o executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma Conta
de Gerência.***
Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que se
passasse à sua votação, o que se verificou, tendo então concluído que a Conta de Gerência
aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.***
Verificou-se que o documento em apreciação acusava Movimento de Receita de DUZENTOS
E NOVENTA MIL QUINHENTOS OITENTA UM EUROS E SEIS CÊNTIMOS, acrescida
do saldo do ano anterior de MIL, CENTO E OITENTA E NOVE EUROS E TRINTA
CÊNTIMOS, totalizando DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS
QUARENTA E TRÊS EUROS E OITENTA NOVE CÊNTIMOS e de Despesas,
DUZENTOS E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E TREZE EUROS E VINTE E UM
CÊNTIMOS, acusando um saldo em dinheiro de MIL TREZENTOS E CINQUENTA E
SETE EUROS E QUINZE CÊNTIMOS, que transitou para o ano seguinte.***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
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***
ACTA
DATA
17/04/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 87
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano***
 Assinatura de Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia e a Associação de
Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura***
 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação à
Assembleia de Freguesia em 28 de Abril de 2008***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 29/02/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
1.158,41
472,50
2.800,00
0,00
3.272,50
0,00
236,87
4.667,78

Período
MARÇO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
5.477,54
0,00
5.477,54

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

-1.046,63
236,87
0,00
4.667,78
-1.046,63

SALDO

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA
E A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA – Com a

assinatura deste Protocolo com esta Associação é inaugurada uma nova forma de
relacionamento entre a Autarquia e as Associações, responsabilizando cada uma das partes
envolvidas, de forma clara e transparente, no sentido de optimização de resultados obtidos
com os «donativos» que habitualmente as Juntas oferecem para garantir as actividades
associativas. Espera-se que outros Protocolos venham a ser celebrados, com as restantes
Associações, permitindo dessa forma um maior controle dos subsídios que regularmente são
concedidos sem contrapartidas e ganhos efectivos para a Comunidade:
Entre a junta de freguesia de Nogueira da Regedoura, aqui designada por Primeiro
Outorgante, e a Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura (ADNR), aqui
designada por segunda Outorgante, é celebrado um acordo nos seguintes termos:
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a suportar as despesas relativas à renda das
instalações que a Segunda Outorgante dispõe, ou venha a dispor para o exercício da sua
actividade estatutária.***
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2. O Segundo Outorgante, nos termos deste acordo, compromete-se a desenvolver todo o
trabalho de Educação e Formação, de Intervenção Sóciocomunitária, de Animação
Cultural ou qualquer outro que possa ser contemplado nos seus Estatutos, incluindo
qualquer actividade ou trabalho desenvolvido por solicitação expressa da Junta de
Freguesia.***
3. Nos termos do mesmo acordo, o primeiro Outorgante, de acordo com as suas
disponibilidades, faculta ao segundo outorgante os recursos e condições físicas e humanas
de que este necessita para o exercício das suas funções. Segundo a mesma lógica do
acordo, um segundo outorgante faculta ao primeiro outorgante, de acordo com as suas
disponibilidades, todos os meios físicos e humanos de que este necessite para o
desempenho das suas actividades.***
4. O disposto no número anterior terá sempre um carácter pontual e específico, ou seja, será
feito «ad casum», sem prejuízo das funções e competências de cada celebrando, e sem
prejuízo igualmente das actividades específicas de cada um dos signatários deste
acordo.***
5. O presente protocolo pode ser denunciado livremente por qualquer das partes interessadas
com um aviso prévio, de pelo menos 60 dias, suportado numa fundamentação considerada
relevante. A verificação destas duas condições tornará o acordo nulo a partir do
sexagésimo dia após a sua denúncia por, pelo menos, um dos signatários.***
(Seguem-se as assinaturas do Presidente da Junta de Freguesia, Henrique Pereira Ferreira e o
Presidente da Direcção da ADNR, Armando de Sousa e Silva)***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 28 DE ABRIL DE 2008:***

Situação financeira.
o Saldo em caixa em 17 de Abril de 2008 : 29.358,75 €
Obras realizadas:
o Colocação de iluminação e rampas de acesso no Centro de Saúde
o Colocação de rampas de acesso e varandins na zona pública dos Edifícios S.
Cristovão 1 e 2
o Colocação de meias canas, para canalização de águas pluviais, na Rua Estreita e
Vasco da Gama
o Ajardinamento das Rotundas nas saídas do IC 24
o Colocação de ecoponto na Rua do Passal
o Limpeza de ruas com vassoura mecânica colectora
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza de valetas em diversas ruas
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Pavimentar a Av. da Fábrica, Rua das Camélias e Rua 1º de Maio
o Estabelecimento de Protocolos com as Associações
o Realizar o passeio dos pensionistas no próximo dia 29 de Junho
o Fazer escritura do terreno da escola Pré-primária do Souto
o Manter como prioritária a construção da escola pré-primária do Souto e como
solução provisória a utilização de salas no Centro Social S. Cristóvão.
o Iniciar o processo de propriedade horizontal para a legalização da propriedade da
Sede da Junta de Freguesia e da Sede do Rancho Folclórico
o Atribuição de subsídio às colectividades no valor de 9.000 euros
o Atribuição de subsídio para o desfile de carnaval no valor de 150 euros
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Iniciar o projecto de pormenor urbanístico da zona compreendida entre o IC 24 –
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Av. S. Cristóvão – Rua S. Tomé – Rua da Barra
o Discussão final da proposta do PDM a apresentar pela Câmara Municipal
o Pedido de subsídio para a Retroescavadora
o Apresentação de candidatura ao QREN para a requalificação do Centro Cívico da
Vila
o Pedido de subsídio para a vassoura mecânica
o Beneficiação da actual escola pré-primária do Souto
o Atribuição de subsídio, no valor de 75 % do seu custo, para repavimentação da Av.
da Fábrica, Rua 1º de Maio e Rua das Camélias
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
22/05/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 88
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano***
 Proposta de Contrato de Compra e Venda de parte do «terreno das roulotes»***
 Contratação de serviços de manutenção dos espaços verdes***
 Legalização da Sede do Grupo Columbófilo***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/03/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
-1.046,63
18.724,5
0.00
0,00
18.724,50
0,00
236,87
17.914,74

Período
ABRIL DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
15.670,56
703,03
16.373,59

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

1.304,28
236,87
0,00
17.914,74
1.304,28

SALDO

PROPOSTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTE DO «TERRENO DAS
ROULOTES» - Como já tinha sido anteriormente referenciado, o Executivo da Junta havia

abordado os proprietários dos terrenos onde estão instaladas as roulotes, no sentido de
adquirí-los, porque pensa que a sua localização, preço acessível e mais valias que actualmente
estes terrenos podem oferecer ao Executivo, aconselham a sua compra. Nesse sentido, já foi
obtido a anuência dos proprietários abaixo citados e foi elaborado uma proposta de contrato
para discussão no seio da Junta, que a seguir se apresenta:***
«Entre:***
Os primeiros outorgantes: - Alexandre da Silva Bastos e esposa Maria Fernanda
Ferreira Gomes, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, ela natural da freguesia
de Gião, concelho de Santa Maria da Feira e ele da freguesia de Nogueira da Regedoura, deste
concelho, residente na travessa da Farrapa, nº 161, na freguesia de Grijó, concelho de Vila
Nova de Gaia, contribuintes nºs 121606015 e 200141449, na qualidade de promitente
vendedores, e***
O segundo outorgante: - Henrique Pereira Ferreira, casado, natural da Venezuela,
residente na rua 1º de Maio, nº 262, na freguesia de Nogueira da Regedoura, concelho de
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Santa Maria da Feira, titular do Bilhete de Identidade nº 8705402 de 15/02/2001, do arquivo
de identificação de Lisboa, que outorga na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia e em
representação da freguesia de Nogueira da Regedoura, do concelho de Santa Maria da Feira,
contribuinte nº 68002774, com sede na Avenida S. Cristóvão, da indicada freguesia de
Nogueira da Regedoura, na qualidade de promitente compradora,***
É celebrado entre si e reciprocamente aceite o contrato-promessa de compra e venda, nos
termos e condições seguintes:***
Primeiro
Os primeiros outorgantes são donos e legítimos possuidores de um terreno destinado a
construção, sito na Avenida S. Cristóvão, na freguesia de Nogueira da Regedoura, com a área
de 343m2, confronta Norte com Angelina Oliveira e Silva, Sul com a referia Avenida S.
Cristóvão, Nascente com Rua Senhor da Pedra e Poente com Rua Padre Joaquim Faria,
encontrando-se inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o art. 2728 e descrito na
C.R.P. de santa Maria da Feira 2ª- sob o numero 2232-20080103, pelo presente contrato
promete em vender à representada do segundo outorgante e esta promete comprar, livre de
quaisquer ónus ou encargos, a referida parcela de terreno supra mencionada, pelo preço de
EUROS – 22.000,00 (vinte e dois mil euros), o qual será pago nos termos e condições
seguintes:***
a) – Ate ao dia 30 de Junho do corrente ano o segundo outorgante entrega aos primeiros
a quantia de EUROS – 3.500,00 (três mil e quinhentos euros);***
b) – Ate ao dia 31 de Julho do corrente ano, o segundo outorgante devera igualmente
entregar aos primeiros a quantia de EUROS – 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), a
título do reforço do sinal e princípio de pagamento;***
c) – Ate ao dia 30de Setembro do decorrente ano, o segundo outorgante devera
igualmente entregar aos primeiros a quantia de EUROS – 2.000,00 (dois mil euros), a
título de reforço do sinal e princípio de pagamento;***
d) – Ate ao dia 31 de Janeiro de 2009, o segundo outorgante deverá igualmente entregar
aos primeiros a quantia de EUROS – 3.000,00 (três mil euros), a título do reforço de
sinal e princípio de pagamento;***
e) – Ate ao dia 30 de Abril de 2009, o segundo outorgante devera igualmente entregar
aos primeiros a quantia de euros – 5.000,00 (cinco mil euros), a título do reforço de
sinal e princípio de pagamento;***
f) – A parte restante e em falta do preço de EUROS – 5.000,00 (cinco mil euros), será
paga no acto de celebração da escritura de compra e venda;***
Segundo
A escritura de compra e venda será celebrada no mês de Junho de 2009, devendo para o efeito
a representada do segundo outorgante notificar o primeiro deste facto por meio de carta
registrada com aviso de recepção, com a antecedência de 8 dias, indicando o dia hora e local
onde a mesma se celebrará;***
Terceiro
Todas as despesas inerentes a este contrato de INT, escritura e registo da compra, são de conta
da segunda outorgante;***
Quarto
Dado que no terreno em causa existem roulotes de venda de bifanas, que pagam rendas
mensais aos primeiro outorgantes, as rendas a partir do dia 1 de Maio corrente pertencem à
segunda outorgante, devendo aos primeiros indicar aos inquilinos que deverão pagar as rendas
na Junta de Freguesia, ou caso sejam recebidas pelos primeiro outorgantes, estes deverão
entregar os respectivos montantes à Junta de Freguesia;***
Quinto
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Ambos os outorgantes atribuem a este contrato a faculdade de execução especifica prevista no
art. 830 do Código Civil, nomeando o foro da Comarca de Santa Maria da Feira, para
detrimento de qualquer questão decorrente do presente contrato;***
Ambos os outorgantes declaram estar de acordo com o presente contrato pelo que de seguida
o passam a assinar, declarando prescindir do reconhecimento das assinaturas.»***
O teor deste contrato mereceu a concordância de todos os presentes, bem como foi realçada a
excelente oportunidade de negócio, já que permite, de forma progressiva e sem excessiva
dificuldade de Tesouraria adquirir uma estratégica parcela de terreno que neste momento a
Junta de Freguesia entende que poderá valorizar a médio. Este documento será apresentado
aos vendedores e está previsto ser assinado pelos Outorgantes no próximo dia 22/05/2008.***
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES - Na
procura de diminuir as despesas correntes, sem hipotecar a qualidade dos serviços de
manutenção dos espaços verdes da Freguesia, foi estabelecido com o Sr. José Maria
Gonçalves, jardineiro de profissão, um acordo de princípio, segundo o qual, a Junta de
Freguesia lhe pagará 100 € mensais e faculta-lhe a possibilidade de utilizar o terreno que esta
possui entre as ruas das Palmas e das 3 Marias, para ali funcionar um Horto, essencial para as
suas actividades, em troca da manutenção dos referidos espaços verdes. Este acordo tem
início em Junho próximo e poderá ser revisto, sempre que uma das partes o entender,
apresentando para o efeito fundamentação considerada relevante para esse efeito.***
LEGALIZAÇÃO DA SEDE DO GRUPO COLUMBÓFILO – Este longo processo, que se
arrasta há demasiado tempo, parece querer chegar ao fim. Depois das obras «clandestinas»
que foram sendo feitas sem obdiência a pareceres técnicos da Câmara ao longo dos anos,
facto que mereceu forte contestação da Arquitecta Guilhermina do Pelouro da Arquitectura e
Urbanismo, a Junta de Freguesia conseguiu que fosse legalizado o terreno onde está
implantada a sede, bem como a elaboração de projecto que reestrutura minimamente o actual
edifício, com a criação de instalações sanitárias para pessoas deficientes, e não deficientes, de
acordo com os requisitos legais em vigor. Acredita-se que a actual Direcção desta Associação
saiba cumprir o acordo estabelecido.***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
20/06/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 89
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio do corrente ano***
 Compra parcial do «terreno das roulotes»***
 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação
à Assembleia de Freguesia em 30 de Junho de 2008***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/04/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
1.304,28
12.298,30
0,00
0,00
12.298,30
0,00
236,87
13.839,45

Período
MAIO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
8.796,45
907,50
9.703,95

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

3.898,63
236,87
0,00
13.839,45
3.898,63

SALDO
COMPRA PARCIAL DO «TERRENO DAS ROULOTES»

- Tal como o previsto, foi
assinado no dia 22/05/2008 o contrato de promessa de compra e venda, nos termos já
apresentados na última acta. Mantêm-se os contactos com a Sra. D. Angelina Silva, viúva do
malogrado Manuel Cardoso, a qual mostrou alguma receptividade à compra de outra parte do
«terreno das roulotes», por uma verba que rondará os 7.500 € (sete mil e quinhentos euros).
Aguarda-se desenvolvimentos.***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 30 DE JUNHO DE 2008:***

Situação financeira.
Saldo em caixa em 20 de Junho de 2008 : 74.479,45 €
Obras realizadas:
o Limpeza de ruas com vassoura mecânica colectora
o Colocação de águas pluviais na Travessa da Mocidade
o Colocação de águas pluviais na Rua S. Tomé e Av. da Bessada
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza de valetas em diversas ruas
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Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Aquisição de compra do terreno onde estão instaladas as “Roulotes”
o Protocolo de colaboração com a ADNR
o Escritura do terreno da escola Pré-primária do Souto
o Elaboração de Projecto da Escola Pré-Primária.
o Construção de USF com dois pólos ou um.
o Atribuição de donativo para a festa de final de ano à Escola Pré-primária do
Souto de 200 €
o Oferta de Mico-ondas para a Escola Pré-primária do Souto
o Donativo ao Agrupamento Escolar para a festa de fim de ano no valor de 250 €
o Donativo ao Grupo Columbófico de 300 €
o Donativo ao Rancho Folclórico de 400 € para aquisição de Antologia
o Pedido de orçamento para repavimentação de várias ruas
o Pedido de orçamento para execução de várias obras de águas pluviais
o Nomear comissão para a realização das comemorações do 10º Aniversário de
Elevação de Nogueira à Vila
o Elaboração de dossiês para concurso á diversas TNS.
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Apoio da Câmara Municipal para elaboração de concursos à TNS
o Pedido de Subsídio para instalação na Sede de Junta de Freguesia para acesso à
Biblioteca, via Internet.
o Pedido de Financiamento para aquisição do terreno onde se encontram
instaladas as “Roulotes”
o Pedido de expropriação de parcela de terreno para se proceder à ampliação do
Cemitério
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
26/06/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 90
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Doação do terreno destinado à construção do Centro Escolar (Pré-Primária) à Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
DOAÇÃO DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR (PRÉPRIMÁRIA) À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA – O Presidente do

Executivo começou por fazer uma breve resenha histórica sobre o processo da «Pré-Primária
do Souto», de forma a contextualizar a proposta de doação contida no título deste ponto da
agenda. Assim, recordou que esta promessa da construção dum edifício de raíz para instalar a
actual Pré-Primária do Souto sempre foi uma clara aposta deste Executivo e, por isso, foi
apresentada aos Nogueirenses nas últimas eleições autárquicas, como uma prioridade. A
fundamentação desta opção residia no facto da sua inadequada localização (junto ao
cemitério) e os riscos daí decorrentes para as crianças. Nesse sentido, recordou o processo
negocial para adquirir o terreno adjacente ao da EB1 do Souto, iniciado no início de 2006 (ver
acta nº 59, de 23/03/2006), a necessidade de remodelar, entretanto, a Escola Primária do
Souto, para minimizar os efeitos de contínua degradação deste edifício, não apresentando por
isso condições para a frequência escolar, (ver acta nº 61, de 11/05/2006), bem como a
celebração do contrato de promessa de compra e venda celebrado em 2006 (ver acta nº 63, de
01/08/2006), onde o Executivo se comprometeu a comprar cerca 1000 m2 pelo valor de
50000€, adiantando como sinal 10000€, e reforçando mais tarde esse sinal de 10000€ para
35000 €, em Janeiro de 2008, como é possível verificar na acta nº 83. Lembrou ainda a
instalação de contentores para o prolongamento escolar, no recreio da EB1 do Souto,
aprovada em reunião da Junta em 01/09/2006 (ver acta nº 64), dando resposta às medidas de
Política do Ministério da Educação. A constatação de que a construção de uma nova PréPrimária não iria de forma alguma solucionar a falta de espaço sentida pela comunidade
escolar, fez com que se colocasse a hipótese de se fazer em simultâneo uma ampliação da
EB1 do Souto. Toda esta indefinição, bem como o sucessivo adiamento do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN 2007-2013), conduziu a que, perante a possibilidade
de tudo ficar em «águas de bacalhau», a Junta de Freguesia assumisse, em reunião de Pais e
Educadores, na presença do Vereador da Educação, a elaboração do projecto global que
contemplasse a construção da Pré-Primária e ampliação da EB1 do Souto, no final de 2007,
aguardando para o efeito as orientações da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Com
surpresa, em 20 de Junho de 2008, recebeu do Pelouro da Educação, a indicação que haveria
necessidade de apresentar o projecto até ao dia 30 do corrente mês! Caso contrário, a
oportunidade desta candidatura ser inscrita eno QREN, esfumar-se-ía. Assumiu desde logo
esta responsabilidade, conhecida já por alguns dos presentes, e avançou sem demora para a
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elaboração deste projecto, contactando o Eng. Jorge Oliveira, o qual se comprometeu a tudo
fazer para que ficasse concluído em 30/06/2008! Tanto quanto já lhe foi comunicado, há a
possibilidade de o conseguir mas existem algumas condições que, a não serem cumpridas,
podem hipotecar o sucesso desta empreitada, nomeadamente aquela que obriga que o
proprietário do terreno onde serão edificadas as construções, seja a própria Câmara
Municipal. Em consequência disso, para além de uma Escritura onde seja formalizada a
compra do já mencionado terreno em nome da Junta de Freguesia, se proceda à sua imediata
doação à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, terreno esse que se encontra inscrito
com a matriz nº 1354 e apresenta uma área com cerca de 1000 m2, escritura de doacção a ser
concretizada o mais breve possível. Todos os presentes concordaram com a proposta,
aprovando ainda a sua apresentação e aprovação na próxima Assembleia de Freguesia, a
realizar em 30/06/2008***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
07/07/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 91
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/05/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
3.898,63
1.333,65
0.00
0.00
1.333,65
0,00
236,87
5.469,15

Período
JUNHO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
3.514,44
906,99
4.421,43

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

810,85
453,02
-216,15
5.469,15
594,70

SALDO

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***

Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

216

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

ACTA
DATA
04/08/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 92
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano***
 Alargamento do Cemitério. Contacto formal com a família de Manuel Rodrigues de
Oliveira***
 Homenagem do Dr. Carlos Ferreira Soares***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/06/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
810,85
5.047,5
0,00
0,00
5.047,5
-216,15
484,30
6.126,50

Período
JULHO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
5.508,24
0,00
5.508,24

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

350,11
268,15
0,00
6.126,50
350,11

SALDO

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. CONTACTO FORMAL COM A FAMÍLIA DE MANUEL
RODRIGUES DE OLIVEIRA.***

O Presidente do Executivo relembrou que, aquando das celebrações do 5º Aniversário de
Elevação de Nogueira a Vila, em Maio de 2004, de forma informal, contactou o Sr. Manuel
Rodrigues de Oliveira e seu filho Manuel Silva Oliveira, no sentido de os sensibilizar para a
necessidade de alargamento do cemitério para Sul. Esta operação poderia naturalmente
suscitar algum desconforto para os próprios, na qualidade de confrontantes. Não lhe pareceu
que a posição assumida por aqueles fosse de claro e inequívoco repúdio. Assistiram ao
lançamento do Projecto, colocaram algumas questões técnicas e daí que este tem tem vindo a
fazer parte da agenda de iniciaticas a levar a efeito pela Autarquia. Mesmo durante a
campanha eleitoral, este assunto foi largamente difundido e classificado como priortário, dada
a inexistência de sepulturas. Mais tarde, esta prioridade foi já formalizada e estácontida na
acta nº 75, de 03/05/2007. Nesse sentido, tomou a iniciativa de marcar um jantar, no
restaurante «Grelha», em Guetim, onde deverão estar presentes todos aqueles que integram
esta Autarquia, bem como um número mais alargado de membros da Família do Sr. Manuel
Silva Oliveira, para ultimar este processo, de forma a que não resultem dissabores e prejuízos
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para ambas as partes, envolvidas nesta negociação.***
HOMENAGEM DO DR. CARLOS FERREIRA SOARES.***

O Executivo já havia assumido anteriormente o compromisso de prestar uma homenagem
àquele médico, de acordo com o seu real e inquestinável prestígio e valor, concretamente em
finais de 2006, e que consta na Acta nº 68, de 10 de Novembro desse mesmo ano. Nessa
conformidade, decidiu implantar uma pequena rotunda na Avenida S. Cristóvão, na área de
afluência da rua da Portela, junto à parte Norte de cemitário local e onde será construído um
monumento digno, que respeitasse a memória de quem deixou uma imagem tão nobre em
todos os que partilharam a sua vida, de forte cariz altruísta. Foi lançado no início do ano um
concurso de ideias, ganho pelo Eng Jorge Oliveira. Espera-se que a Câmara contribua para a
sua efectivação. Já foi pedido ao Dr. Armando de Sousa e Silva, autor da Monografia da
Vila,que escrevesse uma pequena Obra sobre a Vida do Dr. Carlos Ferreira Soares, que
prontamente aceitou. Pensa-se que poderá ser levada a efeito esta homenagem em Julho de
2009, já que os trabalhos de saneamento básico em curso impediram que ela se realizasse em
2008, altura em que se completaria 62 anos de sua morte.***,
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***

Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

218

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

ACTA
DATA
16/09/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 93
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano***
 Alargamento do Cemitério. Ponto da situação após contacto formal com a família de
Manuel Rodrigues de Oliveira***
 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação
à Assembleia de Freguesia em 29 de Setembro de 2008***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/07/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
350,11
16.488,50
9.592,79
0.00
26.081,29
0,00
275,15
26.706,55

Período
AGOSTO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
13.058,10
14.700,00
27.758,1

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

-1.326,70
275,15
0,00
26.706,55
-1.326,70

SALDO

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. PONTO DA SITUAÇÃO APÓS CONTACTO FORMAL
COM A FAMÍLIA DE MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA***

O jantar previsto decorreu no local e horas previstas, sendo bem patente o clima de
cordialidade reinante, tendo estado presentes, por parte da família Oliveira, os Srs. Manuel
Rodrigues Oliveira, seus filhos Manuel e Joaquim, bem como o genro, casado com sua filha
Rosa. Foi apresentado o projecto, cujo número de sepulturas foi considerado excessivo,
principalmente as situadas junto à parte residencial. A Junta decidiu abdicar de algumas delas,
tendo sido acordado a necessidade de novo encontro com os restantes membros da família, no
local, de forma a ver em pormenor as implicações resultantes. Foi agendado nova reunião.***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 29 DE SETEMBRO DE 2008:***

Situação financeira.
o Saldo em caixa em 16 de Setembro de 2008 : 5.678,90 €
Obras realizadas:
o Colocação de canalização para águas pluviais na Rua da Cavada Velha,
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Rua 1º de Maio e Av.da Fábrica
o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza de valetas em diversas ruas
o Limpeza dos Jardins nas Escolas
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Doação de terreno à Câmara Municipal para construção do Centro Escolar
da EB1 do Souto
o Adjudicação da repavimentação das Ruas 1º de Maio, Passal, Camélias,
Fronteira e Av. da Fábrica
o Entrega de candidaturas a diversas TNS, a saber: Ampliação do Cemitério,
Parque de Lazer, Recinto Desportivo em Olivães, Beneficiação e
Equipamento da Sede da Junta de Freguesia, Beneficiação e Equipamento
da Capela Mortuária e Beneficiação de Zonas Pedonais.
o Legalização do património urbano e rústico da J.F.
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Legalização do terreno da Sede de Junta de Freguesia
o Reformulação do contrato de Limpeza de valetas
o Início do estudo Urbanístico de Pormenor para Nogueira da Regedoura
o Legalização da Sede do Grupo Columbófilo
o Pedido estudo urbanístico para construção da Rotunda Dr. Carlos Ferreira
Soares
o Pedido de financiamento para pagamento do projecto do Centro Escolar da
EB1 do Souto
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***

Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

220

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura

ACTA
DATA
06/10/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 94
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/08/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
-1.326,70
2.565,75
28.408,18
0.00
30.973,93
0,00
273,15
29.922,38

Período
SETEMBRO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
8.006,01
12.686,47
20.692,48

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

8.954,75
275,15
0,00
29.922,38
8.954,75

SALDO

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
03/11/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 95
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano***
 Alargamento do Cemitério. Ponto da situação das negociações***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/09/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
8.954,75
16.403,00
0.00
0.00
16.403,00
0,00
275,15
25.632,90

Período
OUTUBRO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
3.978,17
0,00
3.978,17

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

28.379,58
275,15
0,00
25.632,90
21.379,58

SALDO

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. PONTO DA SITUAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES ***

Neste momento, infelizmente, as negociações podem considerar-se estar numa situação de
impasse. Aquando da visita ao local, todas as dúvidas suscitadas pareciam estar clarificadas.
Porém, nem todos os membros da Família Oliveira estariam presentes. E nestas
circunstâncias, como é natural, as negociações podem sofrer sérios revesses. E terá sido o que
aconteceu. Em reunião familiar alargada, o Sr. Manuel Silva Oliveira, terá confessado a sua
enorme dificuldade em aceitar que muito próximo da cozinha, onde permanece grande parte
de seu tempo, fossem colocadas sepulturas. Os 4 metros de distância propostos afiguravam-se
demasiado «curtos», sem legítima salvaguarda da sua «intimidade» espacial. Recordaria,
inclusivé, que haveria uma Lei que determinava o afastamento obrigatório de 10 metros,
contrariando as orientações técnicas e pareceres já formulados pelos serviços camarários e
Delegação de Saúde, cujas únicas dificuldades residiriam nas características do solo a ser
intervencionado, que se revelaram como ideiais. Posto isto, foi decidido pela Junta de
Freguesia avançar com uma proposta que proporcionasse algum conforto e sossego
emocional, abdicando em parte do número de sepulturas que se concentravam na cozinha do
Sr. Manuel Rodrigues Oliveira, com reajustamentos na ocupação de espaços, com um «novo»
projecto.
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Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
19/12/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 96
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano***
 Alargamento do Cemitério. Proposta Final***
 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação à
Assembleia de Freguesia em 30 de Dezembro de 2008:***
 Apresentação de Propostas para agraciamento de personalidades ou Instituições no
âmbito do 10º aniversário de Elevação a Vila***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 31/10/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
21.379,58
1.693,61
0.00
0.00
1.693,61
0,00
275,15
23.348,34

Período
NOVEMBRO DE 2008
DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
4.215,00
0.00
4.215,00

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

18.858,19
275,15
0,00
23.348,34
18.858,19

SALDO
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. PROPOSTA FINAL***

Identificadas as áreas de maior sensibilidade que preocupavam o Sr. Manuel Rodrigues
Oliveira e convencida que seus filhos não manifestariam outras dificuldades, para além do
desconforto sentido face a futuros alargamentos, a Junta de Freguesia irá preparar-se para
apresentar uma proposta final, da qual não abdicará, tentando contornar ou mesmo eliminar os
aspectos negativos patentes nas negociações e identificadas ao longo de todo este processo:
A Junta de Freguesia não abdicará e aceitará, nomeadamente:
 Evitar a redução excessiva do número de sepulturas, invializando a relação
custo/benefício da obra;
 Identificar e defender os números mínimos aceitáveis de sepulturas que deêm resposta
às solicitações, quer a curto, médio e longo prazo para sua aquisição pelos eventuais
interessados, preenchendo assim as necesidades imediatas manifestadas ao longo dos
últmos anos e garantindo o futuro a médo/longo prazo;
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 Optimizar o espaço disponível para jazigos-capela, com a construção dum maior
número;
 Identificar claramente a parcela de terreno a ser efectivamente intervencionado para o
alargamento do cemitério, com fios e pontos de referência que não suscitem dúvidas;
 Delimitar de forma clara o espaço referido no ponto anterior;
 Alienar o espaço sobrante em benefício da família Oliveira;
 Isentar essa mesma família de encargos financeiros relacionados com esta transação;
 Com esta medida, garantir que não haverá lugar à construção de mais sepulturas;
 Assumir os encargos de desaterro e reposição do piso nas condições encontradas, bem
como e revestimento do muro na sua face a Sul;
 Assumir um compromisso de honra, o qual deverá ser reafirmado na Assembleia de
Freguesia, no sentido de rejeitar outros alargamentos futuros que interfirem com
terrenos pertencentes a Manuel Rodrigues Oliveira e herdeiros.
Elaboradas as linhas de orientação para a última ronda negocial, foi dada luz verde ao
Presidente da Junta para avançar, procurando ser fiel às directrizes traçadas, para um último
encontro previsto para o dia 27/12/2008.***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2008:***

Situação financeira.
o Saldo em caixa em 19 de Dezembro de 2008 : 7.564,10 €
Obras realizadas:
o Colocação de canalização para águas pluviais na Av. da Bessada e Travessa do
Irigo
o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza geral de valetas em todas as ruas da freguesia
o Colocação de Guias na Av. da Fábrica e Bessada
o Execução de passeios para peões na Av. da Fábrica e Bessada
o Finalização dos trabalhos de embelezamento e jardinagem nas rotundas de
acesso ao IC 24
o Pintura de passadeiras para peões
o Colocação de rede de água para rega das rotundas de acesso ao IC 24
o Reforço de rede de águas pluviais na Rua das Hortas
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Adjudicação da repavimentação da Av. da Bessada, Rua Fonte do Irigo, Rua
Canto da Bessada
o Início de construção de ampliação do cemitério em Dezembro de 2008
o Conclusão de pavimentação de ruas em Janeiro de 2009
o Convite ao Dr. Mário Soares para inauguração do Monumento ao Dr. António
Carlos Ferreira Soares
o Apoio financeiro à Associação de Pais da Escola Básica e Jardim de Infância
para festa de natal em 250,00 €
o Apoio aos Vicentinos para aquisição de cadeira de rodas em 745,00 €
o Entrega aos Vicentinos de cabazes de natal no valor de 1225,00 €
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Acordo de delegação de competências da Câmara para a Junta de Freguesia
o Aprovação pela Câmara Municipal na Legalização da Sede do Grupo
Columbófilo
o Pedido estudo rodoviário para construção da Rotunda Dr. Carlos Ferreira
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Soares
o Voto favorável para que a delegação de competências para limpeza de valetas
das ruas seja efectuada pelas Juntas de Freguesia e não por uma empresa
externa.
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA AGRACIAMENTO DE PERSONALIDADES
OU INSTITUIÇÕES NO ÂMBITO DO 10º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA***

No âmbito das Comemorações do 10º Aniversário de Elevação a Vila a celebrar entre 13 e 17
de Maio do próximo ano, e, ao abrigo da alínea b, do nº 1 do Art. 7º do Regulamento de
Condecorações , a Junta de Freguesia decidiu apresentar candidaturas para agraciamento das
seguintes personalidades e entidades: CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO E LIGA OPERÁRIA
CATÓLICA,
ARQUITECTO ALEXANDRE ALBERTO FERREIRA SOUSA e ENGENHEIRO JORGE
EDUARDO SILVA OLIVEIRA, ALBERTO OLIVEIRA SILVA e PROFESSOR DR. ARMANDO SOUSA SILVA.

Seguem-se as fundamentações:
1. A Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, de acordo com o espírito e a letra do
Regulamento de Condecorações da Vila, aprovado em Assembleia de Freguesia de 29
de Setembro de 2003, e usando as faculdades que lhe são conferidas pelo articulado do
citado documento, propõe para agraciamento público, no âmbito das comemorações
do 10º Aniversário de Elevação de Nogueira da Regedoura ao estatuto de Vila,
CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO E LIGA OPERÁRIA
CATÓLICA, organizações da paróquia de S. Cristóvão de Nogueira da Regedoura,
com a seguinte fundamentação:
«Estas duas organizações de índole paroquial sempre se assumiram e, cada uma a seu
modo, e dentro das respectivas competências ou vocação, como entidades de
intervenção social, inteiramente votadas e dedicadas ao bem comum.
A primeira, tem desenvolvido um notável trabalho de assistência e de apoio a pessoas
carenciadas, nomeadamente na cedência por empréstimo de camas articuladas,
cadeira de rodas, mobiliário diverso, roupa, fraldas, a garantia de higiene pessoal a
pessoas da 3ª idade ou acamadas, bem como o pagamento parcial ou total de
medicamentos aos mais necessitados. Toda esta actividade de intervenção social
conheceu ultimamente um acentuado crescimento decorrente da crise social e
económica que se instalou na Sociedade Portuguesa e no Mundo em gera, obrigando
esta prestimosa organização a desdobrar-se em mais tarefas e iniciativas dedicadas
aos mais desfavorecidos ou aos mais fragilizados de entre nósl. A tudo isto tem sabido
corresponder esta Organização Paroquial, em estreita colaboração com a Junta de
Freguesia, num regime de voluntariado, significando tudo isto, da parte destes
voluntários, um esforço acrescido com o prejuízo evidente das vidas pessoais e
profissionais.
A segunda tem desenvolvido um meritório trabalho no âmbito da acção social da
Igreja, nomeadamente no que diz respeito às condições de vida e de trabalho dos
trabalhadores católicos, promovendo reflexões colectivas em que são abordados
temas actuais com implicações sociais e económicas, como o desemprego, a pobreza e
a exclusão social e o divórcio, entre outros. Estas reflexões sobre o papel social da
Igreja e asua missão secular, têm-se assumido como muito importantes para os
Católicos da Liga, pois têm-lhes permitido encontrar caminhops e soluções
consentâneas coms as suas crenças que , ao mesmo tempo, são soluções socoais.
Por tudo atrás exposto, considera esta Junta de Freguesia que estas duas
organizações são merecedoras e justos destinatários de homenagem e reconhecimento
público pelo seu trabalho em favor da Comunidade, que desinteressadamente
servem.»
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2. A Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, de acordo com o espírito e a letra do
Regulamento de Condecorações da Vila, aprovado em Assembleia de Freguesia de 29
de Setembro de 2003, e usando as faculdades que lhe são conferidas pelo articulado do
citado documento, propõe para agraciamento público, no âmbito das comemorações
do 10º Aniversário de Elevação de Nogueira da Regedoura ao estatuto de Vila,
ARQUITECTO
ALEXANDRE
ALBERTO
FERREIRA
SOUSA
e
ENGENHEIRO JORGE EDUARDO SILVA OLIVEIRA, com a seguinte
fundamentação:
«O Arquitecto Alexandre Alberto Ferreira de Sousa bem como o Engenheiro Jorge
Eduardo Silva Oliveira são duas dessas raras pessoas que colocam as suas
capacidades, saberes, conhecimentos e competências, não apenas ao serviço da sua
actividade profissional ou em função dos meros interesses do mercado mas, também
ao serviço da gente e da terra de nascimento. Estes nossos 2 conterrâneos têm
colaborado ao longo dos últimos anos de uma forma desinteressada, nos diversos
projectos, iniciativas e actividades promovidas e produzidas por esta Junta de
Freguesia, nomeadamente nos grandes projectos de urbanismo e de construção civil,
de uma forma dedicada, empenhada, entusiasta e desprendida. Das suas mãos e
talentos surgiram alguns dos projectos e obras públicas de referência desta Vila, algo
que esta Junta de Freguesia não quer deixar de agradecer pùblicamente. Por tudo o
atrás exposto, considera esta Junta de Freguesia que Alexandre Alberto Ferreira
Sousa e Jorge Eduardo Silva Oliveira são merecedores e justos destinatários da
homenagem e reconhecimento públicos pelo seu trabalho em favor da Comunidade,
que desinteressadamente servem.»
3. A Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, de acordo com o espírito e a letra do
Regulamento de Condecorações da Vila, aprovado em Assembleia de Freguesia de 29
de Setembro de 2003, e usando as faculdades que lhe são conferidas pelo articulado do
citado documento, propõe para agraciamento público, no âmbito das comemorações
do 10º Aniversário de Elevação de Nogueira da Regedoura ao estatuto de Vila,
ALBERTO OLIVEIRA SILVA e PROFESSOR DR. ARMANDO SOUSA
SILVA , com a seguinte fundamentação:
«O Sr. Alberto Oliveira Silva e o Professor Dr. Armando Sousa Silva têm sido ao
longo dos anos amigos desinteressados e entusiastas desta Vila e da sua gente. Nessa
conformidade, ambos têntrabalhado para dar a conhecer algo sobre as origens, o
desenvolvimento e a hstória dos principais factos relacionados com Nogueira da
Regedoura. Conscientes ambos de que se conhecia muito pouco e muito mau tudo o
que com esta terra se relaciona, encetaram em 2002, tendo terminado em 2004, um
Livro intutulado”S. Xpistoforis de Nucaria da Rugidoira. A Terra e a Gente”.
Essa obra foi fruto de 2 anos de intensas pesquisas e investigações que levaram estes
nossos conterrâneos a bibliotecas públicas, arquivos de documentação, Torre do
Tombo e outros depositos da memória colectiva em procura da Verdade sociohistórico desta Vila, ao mesmo tempo que íam registando centenas de testemunhos
transmitidos de geração em geração, a sua avaliação, depuração, selecção e,
finalmente, publicação. Com esta Obra, Nogueira da Regedoura fica mais rica pois
pode, sempre que quiser, exibir sem constrangimentos e com orgulho, todo o seu
Passado e o seu Presente, bem como perspectivar o seu Futuro próximo. Este Livro
ultrapassou as fronteiras da freguesia e tem recebido rasgados elogios de todos
aqueles que se dedicam aos estudos monográficos.
Por tudo atrás exposto, considera esta Junta de Freguesia que Alberto Oliveira Silva
e Armando Sousa Silva são merecedores e justos destinatários da homenagem e
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reconhecimento público pelo seu trabalho em favor da Comunidade, que
desinteressadamente servem.»
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
27/12/2008
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 97
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Alargamento do Cemitério. Conclusão da negociação com Manuel Rodrigues Oliveira
e Herdeiros***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. CONCLUSÃO DA NEGOCIAÇÃO COM MANUEL
RODRIGUES OLIVEIRA E HERDEIROS:***

O Presidente da Junta de Freguesia convocou o plenário da Junta para apresentar uma
proposta, a qual deverá pronunciar-se sobre seu conteúdo. Esta proposta acaba por
consubstanciar a matriz negocial resultante do alargamento do cemitério, temática já abordada
de forma clara e objectiva em reuniões anteriores, particularmente a sua fase final. Apresentou
a seguinte proposta que se transcreve:*
«A Junta de Freguesia deliberou ceder uma área de terreno de aproximadamente 360 m2 ao Sr
Manuel Rodrigues de Oliveira e Herdeiros, área que actualmente faz parte do terreno onde se
pretende levar a efeito a ampliação do terreno. Junta-se croquis que com maior detalhe
apresenta a obra a executar e a área de terreno a ceder. A Junta de Freguesia apresenta esta
proposta para ser apreciada e deliberada na Assembleia de Freguesia e propõe que a
Assembleia de Freguesia delibere:*
1. No sentido de que esta área de terreno seja cedida sem encargos financeiros para os
beneficiários;
2. Que não existam mais ampliações, no actual cemitério, qu tenha confrontações com
terrenos pertencentes ao Sr. Manuel Rodrigues Oliveira e Herdeiros.»
Todos os presentes aprovaram por unanimidade esta proposta e destacaram o seu sentido de
transparência e oportunidade, a qual deverá ser apresentada no próximo dia 30/12/2008 à
Assembleia da Freguesia para aprovação, inserida no ponto, Assuntos de interesse para a
Freguesia. Foi reiterada, entretanto, a necessidade da reserva no PDM de terreno para novo
cemitério, posição já manifestada há já alguns anos atrás, e contida na Acta da Junta de
Freguesia nº 49, em 09 de Junho e 2004.***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
05/01/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 98
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Dezembro do ano de 2008***
 Apresentação do Programa provisório das Comemorações do X aniversário***
 Apresentação do protocolo-tipo a estabelecer com cada uma das Associações***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO
ANO DE 2008:***

Período
DEZEMBRO DE 2008

FLUXO ORÇAMENTAL
RECEITAS
Saldo em 30/11/2008
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras, excepto SGA
Sub-total, excepto SGA
Saldo Anterior Oper. Tesouraria
Operações de Tesouraria
Total

VALOR
18.858,19
2.243,60
12.430,50
0.00
14.674,10
0,00
531,05
34.063,34

DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sub-total

VALOR
18.779,83
13.675,01
32.454,84

Saldo Gerência Seg.te
Operações Tesouraria
Saldo Oper. Tesouraria
Total

1.077,45
531,05
0,00
34.063,34
SALDO
1.077,45
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PROVISÓRIO DAS COMEMORAÇÕES DO X
ANIVERSÁRIO:***

PROGRAMA DO X ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA
QUA13MAIO2009 ABERTURA
21H00
22H00

MISSA SOLENE
FOGO DE ARTIFÍCIO

Igreja Matriz
Arraial

SEX15MAIO2009 FESTIVAL DAS TASQUINHAS E FEIRA DAS COLECTIVIDADES
FANFARRA DE LOUROSA
Arraial
19H30
20H00

ACTIVIDADES LIVRES

Pequeno Palco

21H30

ORFEÃO UNIVERSITÁRIO DO PORTO

Grande Palco

23H00

MAGNA TUNA CARTOLA

Grande Palco

SAB16MAIO2009 FESTIVAL DAS TASQUINHAS E FEIRA DAS COLECTIVIDADES
PALHAÇO «PINTAROLAS»
Grande Palco
15H00
PINTURAS FACIAIS, MODELAGEM DE
Stands da Feira
16H00
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20H00
21H30
22H45
23H15

BALÕES E INSUFLÁVEIS
BANDA ÀS RISCAS
ERVA DE CHEIRO
DESFILE DAS «RACHONAS»
OS MU

DOM17MAIO2009 CERIMÓNIA PROTOCOLAR
HASTEAR DA BANDEIRA COM FANFARRA
09H30
DOS B. V. DE ARRIFANA
SESSÃO SOLENE
10H00
«PORTO DE HONRA»
11H00

Pequeno Palco
Grande Palco
Arraial
Grande Palco

Largo da Junta de
Freguesia
Auditório
Salão Nobre

APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO-TIPO A ESTABELECER COM CADA UMA DAS AS
ASSOCIAÇÕES:***

Entre o Primeiro Outorgante, aqui designado por

Junta de Freguesia de Nogueira da

Regedoura (JFNR) e, para os efeitos previstos pelo presente Protocolo, aqui representada pela
Comissão Organizadora das Comemorações (COC), e o Segundo Outorgante, aqui
designado por (nome da Associação) (sigla), é celebrado o presente Protocolo nos seguintes
termos:
1. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, a título gratuito um
espaço público, definido pelo 1º Outorgante e destinado à exploração comercial, no âmbito das
Comemorações do X Aniversário de Elevação de Nogueira da Regedoura ao estatuto de Vila, a
decorrer nos dias 15, 16 e 17 de Maio;
2. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, a título gracioso,
uma estrutura compacta, tipo contentor, bem como uma estrutura aligeirada, tipo tenda, para que o
Segundo Outorgante possa dispor de 2 espaços, o primeiro para a comercialização de produtos
comestíveis e o segundo para exposição, publicitação e divulgação das actividades promovidas
pelo Segundo Outorgante;
3. Os contentores referidos em 2, serão providos de energia eléctrica, água e saneamento e deverão
possuir instalação para refrigeração, bem como balcão e banca de cozinha;
4. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, a título gracioso um
espaço não delimitado de mesas e cadeiras, destinado ao consumo público dos bens comestíveis
fornecidos pelo Segundo Outorgante;
5. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este aceita do Primeiro, a título gracioso,
elementos decorativos diversos da iniciativa e da responsabilidade do Primeiro Outorgante;
6. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, a título gracioso, um
cartaz identificativo da respectiva Colectividade;
7. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, a título gracioso,
estruturas sanitárias e de recolha de lixo amovíveis, livremente distribuídas pelo recinto pelo
Primeiro Outorgante;
8. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, a título gracioso, um
estrado destinado à exibição pública de actividades artísticas de diversa natureza e que será
utilizado pelo Segundo Outorgante na justa medida da sua quota-parte da sua participação nas
Comemorações, e em condições a definir pelo Primeiro Outorgante;
9. O primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante e este toma do Primeiro, um serviço de
vigilância, diurna e nocturna, de todas as instalações cedidas pelo Primeiro Outorgante;
10. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a utilizar de modo
permanente as instalações cedidas, sem interrupções dentro do calendário e horário estabelecidos
pelo Primeiro Outorgante;
11. Para o efeito constante do número anterior, o Segundo Outorgante compromete-se a manter nas
instalações referidas, pelo menos 2 pessoas – uma em cada espaço – pertencentes aos órgãos
sociais da Colectividade, podendo cooptar, para além do número anterior, de um número
indeterminado de pessoas estranhas à Colectividade, mas da sua confiança;
12. Para os efeitos constantes no número anterior, o Primeiro Outorgante apenas considera como
interlocutor válido o elemento ou elementos pertencentes aos órgãos sócias da Colectividade em
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causa;
13. Serão interditas quaisquer utilizações das instalações e equipamentos fornecidos pelo Primeiro
Outorgante ao Segundo Outorgante para fins diversos consagrados neste Protocolo e
nomeadamente para fins publicitários;
14. O Primeiro Outorgante fornecerá ao Segundo Outorgante, a título não gratuito, e em regime de
exclusividade, guardanapos, toalhetes individuais de mesa e afins, destinados ao uso de comensais,
servidos pelo Segundo Outorgante;
15. O Primeiro Outorgante fornecerá igualmente ao Segundo Outorgante um Livro de Sugestões e
Reclamações que o Segundo devolverá ao Primeiro, no final das Comemorações, nos quais
deverão ser registadas as sugestões, incidências e anomalias ocorridas durante a realização do
Evento, com a finalidade que isso possa contribuir para a melhoria das Comemorações
subsequentes;
16. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a custear as despesas de
higienização do recinto comum a todas as Colectividades participantes, de uma forma
proporcional;
17. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a higienizar os
equipamentos que lhe são cedidos, no âmbito deste Protocolo, bem como a promover a limpeza da
área exterior imediatamente próxima das referidas instalações;
18. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a devolver a este em
condições técnico-higiénicas adequadas as instalações e equipamentos recebidas, até às zero horas
do dia 18 de Maio de 2009;
19. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a promover e a manter
dentro de boas condições de funcionamento os equipamentos e instalações que lhe forem cedidos,
em boas condições de higiene e Segurança;
20. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a comercializar bens e
produtos comestíveis de acordo com as normas de Higiene e Segurança previstas na Lei, sendo por
isso directamente responsáveis perante Terceiros;
21. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante à venda, em exclusivo, de
bebidas produzidas e comercializadas pela UNICER;
22. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a participar em todas as
iniciativas promovidas por este, nomeadamente concursos de: Quadras Populares, Marchas
Populares, Arranjos Florais e ornamentais, Trajes e afins, alusivos à figura da «Rachona» e ao seu
valor sócio-histórico;
23. O Segundo Outorgante compromete-se perante o Primeiro Outorgante a respeitar e a honrar todos
os compromissos aqui formulados;
24. No caso de incumprimento grave de um ou mais compromissos estabelecidos por este Protocolo, o
Primeiro Outorgante reserva-se o legítimo direito de fazer recair sobre o Segundo Outorgante,
eventuais penalizações pecuniárias «a posteriori» em relação ao evento regulamentado por este
Protocolo e que aqui são consideradas indemnizações pelos prejuízos causados;
25. Em termos concretos e para efeitos do disposto no número anterior, a Colectividade prevaricadora
poderá ver diminuída ou anulada a comparticipação do Primeiro Outorgante perante o Segundo
Outorgante, sob a forma de subsídios anuais;
26. Qualquer dúvida ou omissão que resulte da leitura e interpretação deste Protocolo, será resolvida
por mútuo acordo entre os celebrantes;
27. Este Protocolo cessa a sua validade e desobriga os mutuantes a partir das zero Horas do 1º dia útil
subsequente ao dia de Encerramento oficial das Comemorações
Nogueira da Regedoura, 10 de Janeiro de 2009
Primeiro Outorgante (JFNR/COC)
________________________________________________________________
Segundo Outorgante (sigla)
____________________________________________________________________

Este programa, detalhadamente apresentado pelo Coordenador da COC, Alberto Ferreira,
mereceu os mais rasgados elogios do Executivo, considerado extremamente ambicioso,
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surpreendememente abrangente e aglutinador. Foi especialmente felicitado e reiterado o apoio
institucional, quer logístico quer em recursos humanos. Quanto aos termos do protocolo,
destaque para a clareza e transparência das claúsulas deste documento, o equilíbrio negocial
entre as partes envolvidas, mas que acarretará, certamente, um redobrado esforço por parte do
Executivo para que não haja omissões ou incumprimentos em todo este processo. «Se
queremos ser rigorosos e exigir o mesmo rigor aos outros, não podemos, de forma alguma,
falhar» foi a recomendação final do Predente da Junta, rematando que aguardava com
ansiedade o orçamento do evento***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
05/02/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 99
Sede da Junta de Freguesia

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Aquisição de 3 lotes no lugar do Outeirinho em Santa Maria de Lamas***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
AQUISIÇÃO DE 3 LOTES NO LUGAR DO OUTEIRINHO EM SANTA MARIA DE
LAMAS:***

A Junta de Freguesia deliberou a aquisição de 2 lotes no loteamento localizado no lugar do
Outeirinho no valor unitário de 25.000€. Para o efeito propôs à Câmara Municipal o
pagamento dos referidos lotes de forma faseada, concretamente em 3 prestações. A primeira,
no valor de 10.000€ em Julho, a segunda de 10.000€ em Agosto e finalmente de 30.000 em
Setembro do corrente ano. Assume esta pretensão porque considera que o valor atribuído a
cada lote é inferior ao seu valor real e permitirá com a sua venda posterior uma mais valia
financeira para a Junta de Freguesia. Igualmente deliberou, caso venha a ter disponibilidade
financeira, avançar com a aquisição dum terceiro lote no mesmo lugar e ao mesmo valor
referido antes. Esta deliberação resulta da convicção de que o Executivo poderá obter com a
sua venda posterior um encaixe financeiro, em função do resultado de uma prospecção feita
no mercado***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
12/02/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 100
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Discussão e votação da delegação de competências para as juntas de freguesia ***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS
DE FREGUESIA - A Câmara de Santa Maria da Feira apresenta o documento que a seguir se

transcreve e que consubstancia uma série de competências que pretende atribuir às Juntas de
Freguesia, pelo que pede parecer das Juntas e aprovação pelas Assembleias de Freguesia: «1Ao abrigo do que dispõe o art.º 66 da Lei n º. 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em cumprimento do Plano de Actividades do
Município para o ano corrente, proponho que seja estabelecido o seguinte quadro geral de
delegação de competências e tarefas, a transferir para as freguesias, mediante protocolo, cujo
exercício é facultado a todas as freguesias que nisso tenham interesse:1.1 – Limpeza de toda a
rede viária, incluindo conservação e limpeza de valetas e bermas, com excepção das E.N.;1.2
– Conservação, calcetamento e reposição de pavimentos em toda a rede viária, incluindo
arruamentos e passeios, com excepção não só das E.N., mas também das vias municipais que
fiquem expressamente à responsabilidade da Câmara, conforme lista a elaborar; 1.3 – Gestão,
conservação e manutenção de jardins, praças e todos os outros espaços ajardinados de
interesse colectivo; 1.4 – Tratamento e ajardinamento dos recreios das escolas EB1 e do
ensino pré-escolar; 1.5 – Pequenas reparações nas escolas EB1 e do ensino pré-escolar (por
exemplo; fechaduras, vidros, torneiras, telhas…); 1.6 – Limpeza e manutenção dos
fontanários e lavadouros, incluindo o controlo da qualidade da água, devendo ser dado
conhecimento à população do resultado das análises efectuadas; 1.7 – Cobrança das receitas
devidas por; - taxas de mercados e feiras - taxas de ocupação de espaços públicos. 1.8 –
Gestão, conservação, reparação e limpeza de mercados retalhistas e de mercados e feiras de
levante; 1.9 – Proposta de medidas regulares do trânsito e colocação de sinais; 1.10 –
Colocação de placas toponímicas, numeração policial dos edifícios e proposta de
denominação de ruas; 2 – Fica a Câmara Municipal autorizada a estabelecer equitativamente
os meios financeiros, técnicos e humanos a transferir, em função das competências delegadas
assumidas por cada freguesia, bem como a actualizá-los sempre que isso se justifique; 3 –
Esta proposta deve se posteriormente remetida à Assembleia Municipal nos termos e para os
efeitos da alínea s) do n.º 2, do art.º 53 da referida Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2220, de 11 de Janeiro. Santa Maria da Feira, 11 de Fevereiro
de 2002. O Presidente da Câmara (Alfredo de Oliveira Henriques)». Este documento mereceu
o parecer favorável e unânime dos presentes, tendo sido aprovado e remetido à Assembleia de
Freguesia a realizar no próximo dia 27de Fevereiro de 2009, a fim de ser discutida e
Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

235

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura
votada.***
A celeridade que a Câmara Municipal manifesta na aprovação deste documento, obriga a que
tenha já sido marcada para o próximo dia 27 do corrente mês, uma sessão extraordinária a fim
de ser também votada na Assembleia de Freguesia***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
17/02/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 101
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano***
 Apresentação do Regulamento do 1º Concurso da Rachona e das Estátuas Vivas***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO
CORRENTE ANO:***

Período
JANEIRO DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
1.077,45
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
18.678,90
Capital
0,00
Operações de Tesouraria
Total

1.077,45

18.678,90

275,15
20.031,50

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
15.274,30
Capital
3.334,13
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
1.147,92
Operações de Tesouraria
0,00
Total

18.608,43

275,15
1.147,92

20.031,50

APRESENTAÇÃO DO REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DA RACHONA E DAS
ESTÁTUAS VIVAS: ***

Na sequência das reuniões que a COC (Comissão Organizadora das Comemorações do 10º
Aniversário de Elevação ao estatuto de Vila de Nogueira da Regedoura) tem vindo a manter
com os representantes das Associações da Vila, foram elaborados os projectos de
Regulamento que a seguir se transcrevem e que visam fundamentalmente estabelecer «as
regras aplicáveis à organização e à realização do 1º Concurso dos Arcos de Marchas
Populares, Trajes, Arranjos Florais, alusivos à figura da Rachona, bem como o de Quadras
Populares…» e « incentivar, divulgar e dignificar a criação artística nas artes
performativas» a fim de serem reiterados pelo Executivo, segundo as próprias palavras do
Coordenador da COC e membro colaborador da Junta de Freguesia, Alberto Ferreira:

RACHONAS
NORMAS DO CONCURSO

Artigo 1.º
(Âmbito de aplicação)
O presente Regulamento estabelece as regras aplicáveis à organização e à realização do 1º
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Concurso dos Arcos de Marchas Populares, Trajes, Arranjos Florais, alusivos à figura da
Rachona, bem como o de Quadras Populares versando o mesmo tema, o qual terá lugar entre
15 e 17 de Maio de 2009, integrado nas Comemorações do 10º Aniversário de Elevação ao
estatuto de Vila da freguesia de Nogueira da Regedoura.
Artigo 2.º
(Competência Organizativa)
1 - A organização e a produção deste 1º Concurso são da competência da COC comissão
Organizadora das Comemorações.
Artigo 3.º
(Responsabilidades da COC)
1 – No âmbito do presente concurso cabe à COC, designadamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

O apoio logístico;
A promoção institucional da iniciativa;
A nomeação dos elementos do Júri do Concurso;
A organização e produção do Concurso;
Suportar os diversos custos inerentes que não os acometidos a outra/s entidade/s;
A respectiva divulgação;
As demais prestações necessárias à organização da iniciativa.
Cabe ainda à COC a entrega dos prémios às colectividades que se classifiquem nos três
primeiros lugares, em cada uma das modalidades em Concurso;

2 - O apoio logístico compreende, nomeadamente, a colocação de Palco, Som e Luzes.
Artigo 4.º
(Condições de Participação)
1 - Só podem participar colectividades que tenham sede na Freguesia
2 - Cada colectividade apenas poderá participar no Concurso com um Arco, um arranjo
Floral, 1 traje masculino e outro feminino e 3 quadras.
Artigo 5.º
(Cenografia)
1 - Os elementos cenográficos (arranjos, trajes e arcos) devem ser originais e reflectir o tema
escolhido.
2 - A decoração dos arcos e restantes elementos cenográficos devem obrigatoriamente incluir
três dos cinco elementos tradicionais identificativos da figura da Rachona seguintes: Bicheiro,
corda, faixa, pinha e rede, ainda que de forma figurada.
3 – Os arcos devem respeitar as seguintes dimensões: BASE: 1,20 m de largura x 1,20 m de
altura. A decoração não deverá exceder 70 cm acima do elemento horizontal do Arco.
3 - As Colectividades podem utilizar iluminação nos trajes, nos adereços e nos arcos.
4– Aquando da exibição, não será permitida qualquer forma de pirotecnia.
Artigo 6.º
(Figurino)
1 - É obrigatório o uso de trajes originais e alusivos ao tema escolhido, pelos elementos que
representem as Colectividades presentes ao Concurso em cada um dos momentos da exibição
de Arcos, Arranjos Florais e Quadras.
2 - O não cumprimento do disposto no número anterior, penalizará a Colectividade respectiva
em 5 pontos por cada infracção.
Artigo 7.º
(Ensaio)
1 - Deverá ser marcada até ao dia 31 de Março de 2009 pela COC, um ensaio geral onde será
apresentada e ensaiada a coreografia a apresentar com os arcos e outros aspectos considerados
importantes que contará com a presença do par representativo de cada uma das Colectividades
Artigo 8.º
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(Qualidade do desempenho)
Tendo em vista a qualidade do desempenho dos marchantes e a sua integridade física, na
construção dos arcos, bem como na adaptação dos adereços e guarda-roupa às respectivas
funções de cada participante, devem ser utilizados materiais tão leves e seguros quanto
possível.
Artigo 9.º
(Publicidade)
É expressamente proibida a utilização pelas Colectividades de qualquer tipo ou forma de
publicidade ou referência comercial, explícita ou implícita, sob pena de desclassificação
imediata.
Artigo 10.º
(Pontuação e Classificação)
1 - A pontuação é atribuída numa escala crescente de 1 a 11.
2 - Após a Exibição a concurso, cada membro do Júri atribuirá uma pontuação a cada
Colectividade, no âmbito da respectiva especialidade determinada nos termos do artigo 4º, n.º
2 deste Regulamento.
3 - No final de cada uma das apresentações do Concurso, cada elemento do Júri entregará ao
Presidente as respectivas pontuações atribuídas.
4 - Após a exibição de todas as Colectividade, o Júri procederá ao apuramento final das
classificações.
5 - A classificação das Colectividades é ordenada de forma decrescente, e resulta do
somatório dos pontos atribuídos nas diferentes Exibições, descontando os pontos de
penalização se houver lugar a isso.
Artigo 11.º
(Júri)
1 - Ao Júri do Concurso cabe:
a) Apreciar as apresentações das Colectividades e atribuir-lhes a devida pontuação e classificação
nos termos definidos no artigo anterior;
b) Aplicar as penalizações previstas, em caso de incumprimento das regras estatuídas no presente
Regulamento;
c) Deliberar sobre os casos omissos.

2 - O Júri deste Concurso é nomeado pela COC, sendo constituído por:
a)
b)
c)
d)

Um elemento exercendo funções de Presidente;
Um artista plástico;
Um figurinista/estilista;
Um escritor ou outro profissional similar;

3 - O Presidente do Júri não atribui pontuação.
4 – A ele caberá o acompanhamento e verificação da execução e do cumprimento das
disposições regulamentares, coadjuvando também os restantes membros do Júri nas questões
de interpretação do Regulamento e no apuramento das classificações finais.
5 - Imediatamente após a sua nomeação, o Júri estabelecerá os critérios por que deve pautar a
sua actuação e tudo o mais que considerar conveniente nos termos do presente Regulamento.
Artigo 12.º
(Sanções Disciplinares)
1 - Durante o Concurso e demais apresentações das Colectividades devem todos os
intervenientes respeitar, tratar com urbanidade e manter um comportamento correcto e cordial
para com o público, para com todo os elementos integrantes das Colectividades concorrentes,
bem como para com todos os elementos das entidades organizadoras.
2 - Caso algum dos elementos das Colectividades pratique qualquer acto susceptível de
perturbar o bom desenrolar do concurso, bem como de constituir ofensa à dignidade ou
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integridade de qualquer pessoa, mandar-se-á instaurar inquérito, que correrá os seus termos
nos serviços competentes da COC, o qual poderá culminar na aplicação de uma das seguintes
sanções à (s) Colectividade (s) em que os ofensores se integrem:
a) Repreensão escrita;
b) Suspensão de comparticipações não regulares por parte da Autarquia;
c) Perda do Subsídio anual referente ao ano civil seguinte.
3 - A sanção a aplicar dependerá da gravidade da ocorrência e não dispensa em caso algum
outros procedimentos de natureza cível e criminal eventualmente aplicáveis, a promover pelas
entidades competentes.
4 - Sempre que se proceda a instauração de processo de inquérito nos termos do n.º 2 do
presente artigo, a COC enviará à Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, até ao dia 31
de Junho do ano respectivo, relatório final donde constem os factos provados, indicação
sumária das diligências efectuadas e a sanção aplicada.
Artigo 13º
(Entrada em vigor)
O presente Regulamento entra em vigor em 14 de Fevereiro de 2009.

ESTÁTUAS VIVAS
NORMAS DO CONCURSO

A Comissão Organizadora das Comemorações do X Aniversário de Elevação de Nogueira da
Regedoura ao Estatuto de Vila, aqui designada pela sigla COC, vai organizar o I Encontro de
“Estátuas Vivas”, que visa incentivar, divulgar e dignificar a criação artística nas artes
performativas.
Este Encontro realizar-se-á no dia 17 de Maio de 2009, no Arraial da Freguesia de Nogueira
da Regedoura, das 15.00h às 17.00h.
A. Participantes
1. Neste Encontro podem participar os interessados, individualmente ou em grupo, desde
que maiores de 14 anos e previamente inscritos.
2. O número máximo de participantes será de vinte.
3. As inscrições serão aceites por ordem de chegada, salvo situações em que esse critério
não permita um espectáculo com o mínimo de dignidade técnico- artística e
plástico-estética, pelo que, neste caso, a COC reserva-se o direito de proceder a uma
selecção dos participantes ao evento, segundo critérios próprios.
4. A COC atribuirá subsídios de participação nos seguintes montantes:
a) 50,00 € (Cinquenta euros) por pessoa, no caso de exibição individual
b) 75,00 € (Setenta e cinco euros) no caso de exibição em grupo ou de
conjunto.
5. Para todos os efeitos que daqui possam relevar, uma “Estátua” de conjunto ou de
grupo será sempre considerada apenas como um participante.
6. A entrega da ficha de inscrição devidamente assinada pressupõe a aceitação das
normas do concurso.
B. Júri
1. O Júri será formado por 3 elementos, a sua nomeação será da exclusiva
responsabilidade da COC e os seus elementos deverão possuir formação em Escultura
e Educação Física.
2. O rigor de execução estético-plástica, as soluções técnico-artísticas, o grau de
imobilidade, a graciosidade e a originalidade serão, entre outros, os critérios de
avaliação a utilizar pelo Júri, durante a apreciação.
Actas das reuniões de 15 de Outubro de 2005 a 13 de Outubro de 2009

240

Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura
3. O Júri seleccionará 3 “Estátuas”, as quais serão premiadas.
4. O Júri é soberano pelo que das suas decisões não haverá lugar a recurso.
C. Prémios.
Os primeiros 3 classificados, individual ou colectivamente, serão contemplados com os
Prémios de 200€, 150€ e 100€, sucessivamente.
D. Disposições Gerais.
1. Eventuais casos omissos nestas normas serão resolvidos pela organização.
2. A COC poderá reproduzir por quaisquer meios (foto, vídeo, etc.) as “Estátuas”, desde
que não utilize essa reprodução para fins lucrativos.
Se as condições climatéricas impedirem a realização do Encontro, este será adiado, sem
quaisquer prejuízos para a organização do evento, nomeadamente a dispensa de atribuição dos
montantes referidos em A4 e C, deste documento.
Todo o executivo aprovou sem reservas estes documentos.***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
12/03/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 102
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano***
 Apresentação de orçamento provisório do Programa de Variedades do X
aniversário***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO:***

Período
FEVEREIRO DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
1.147,92
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
7.636,33
Capital
59.608,44
Operações de Tesouraria
Total

1.147,92

67.244,77

275,15
68.667,84

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
7.463,67
Capital
1.635,76
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
59.293,26
Operações de Tesouraria
0,00
Total

9.099,43

275,15
59.293,26

68.667,84

APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO PROVISÓRIO DO PROGRAMA DE VARIEDADES
DO X ANIVERSÁRIO:***

Alberto Ferreira, a pedido do Executivo, apresentou um orçamento do Programa de
variedades, pormenorizado, onde é possível prever ainda toda a logística necessária para
concretizá-lo. Não inclui quaisquer outros gastos, nomeadamente toda a logística em torno do
Festival das Tasquinhas e Feira das Colectividades, nem as despesas relacionadas com a
sessão solene (Porto de Honra, medalhas comemoraticas, pequenas obras, ornamentação do
espaço, etc, etc).
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Cachet pretendido

Transporte

Alimentação

Dormida

55

500 €

0

0

0

Rua

15-Mai-09 21.30

Orfeão Universitário do
Porto

55

0€

X

X

0

Palco grande

15-Mai-09

Tuna Académica Cartola

40

500 €

0

X

0

Palco grande

16-Mai-09 15.00

Pintarolas

1

350 €

0

0

0

Palco grande

16-Mai-09 19.00

Banda às riscas

5

600 €

0

X

0

Palco
pequeno

16-Mai-09 21.30

Erva de Cheiro

10

2.000 €

0

X

X

Palco grande

16-Mai-09 23.15

Os MU

6

1.000 €

0

X

0

Palco grane

17-Mai-09 09.30

Trio Brahma

3

300 €

0

0

0

Auditório

17-Mai-9 10.15

Fanfarras dos Bombeiros
Voluntários de Arrifana

35

0€

X

X

0

Rua

17-Mai-09 14.00

Festival de Estátuas Vivas

20

1.450 €

0

0

0

Arraial

17-Mai-09 15.00

Grupo Muscal Estrelas de
Argonclhe

75

900 €

0

0

0

Palco grande

17-Mai-09 19.00

Arco do Bojo

8

500 €

0

X

0

Palco
pequeno

17-Mai-09 22.00

Quim Barreiros

6

6.000 €

0

X

0

Palco grande

Animação de rua

?

2.000 €

0

X

0

Rua

Som e uzes

5X4

1.440 €

0

15 a 17Maio-09
15 a 17Maio-09

22.4

Logística

Lugar da actuação

Nº de elementos

Fanfarra de Lourosa

Hora

15-Mai-09 19.30

Dia

Designação do
Espectáculo

PREVISÃO DE GASTOS COM O PROGRAMA DE VARIEDADES

0

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
25/03/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

N º 103
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA X
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Movimentação das Contas Bancárias***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS:***

Foi delebierado por unanimidde que todas as contas de qualquer Instituição Bancária poderão
ser movimentadas por dois elementos da Junta de Freguesia abaixo mencionados:
 Henrique Pereira Ferreira***
 Rui Alves Rios***
 Fernando Ferreira de Sousa***
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
02/04/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 104
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2008 a 31 de
Dezembro de 2008***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2008
A 31 DE DEZEMBRO DE 2008:***

Foi apresentada ao órgão executivo a conta gerência e demais documentos, relativos ao
período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano transacto, para efeitos de
discussão e votação a fim de ser apresentada ao respectivo órgão deliberativo, e remessa ao
tribunal de contas.***
Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido
documento de gestão, de que se salientam os seguintes pontos:***
A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente
conta gerência e considera-la em condições de ser submetida à apreciação e aprovação da
Assembleia de Freguesia.***
Mas deliberou o Executivo remeter previamente a cada um dos grupos políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar do processo da mesma conta
gerência.***
Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do Executivo, determinou que
se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se então concluído que a conta gerência
aqui em causa foi aprovada por uma unanimidade de votos de membros presentes.***
Verificou-se que o documento em apreciação acusava no «movimento orçamental»,
RECEITA DE CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E
CINCO EUROS E OITO CÊNTIMOS, SALDO DA CONTA GERÊNCIA ANTERIOR DE
MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE EUROS E QUINZE CÊNTIMOS E DESPESA
DE CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO EUROS
E SESSENTA E OITO CÊNTIMOS. Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão
pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida
na presença de todos os membros de Junta de Freguesia, vai ser assinada pelos membros
efectivos, depois de sujeita à aprovação por todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
21/04/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 105
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano***
 Apresentação e aprovação da lista oficial de convidados para a sessão solene das
Comemorações do 10º aniversário***
 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à
assembleia de freguesia em 30 de Abril de 2009***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO
CORRENTE ANO:***

Período
MARÇO DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
59.293,26
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
4.049,00
Capital
27,125,00
Operações de Tesouraria
Total

59.293,26

31.174,00

275,15
90.742,41

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
20.477,29
Capital
19.493,59
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
50.496,38
Operações de Tesouraria
0,00
Total

39.970,88

275,15
50.496,38

90.742,41

APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA LISTA OFICIAL DE CONVIDADOS PARA A
SESSÃO SOLENE DAS COMEMORAÇÕES DO 10º ANIVERSÁRIO:***

O coordenador da COC elaborou a lista de potencias convidados, depois de estabelecidos
previamente oe critérios dea inclusão, acordados com o Presidente do Executivo a fim de ser
submetida à apreciação:
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA (11)
Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Alfredo de Oliveira Henriques
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
José Maria Sá Correia
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
José Manuel da Silva Oliveira
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Celestino Augusto Soares Portela
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Emídio Ferreira dos Santos Sousa
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Manuel Afonso da Silva Strecht Monteiro
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Fernando José Gramaxo Sampaio Maia
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Sérgio Manuel Murteira Cirino
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Rui Mário Rodrigues da Cunha Ferreira
Vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Justino Santos Pinto
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ASSEMBLEIA MUNIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA (1)
Presidente da Assembleia Municipal
José Manuel Moreira Cardoso da Costa
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE SANTA MARIA DA FEIRA (30)
Presidente da Junta de Freguesia de Argoncilhe
Manuel Jorge Tavares Coimbra
Presidente da Junta de Freguesia de Arrifana
Dário Soares de Matos
Presidente da Junta de Freguesia de Caldas de S. Jorge
José Carlos Baptista Martins
Presidente da Junta de Freguesia de Canedo
Manuel de Jesus
Presidente da Junta de Freguesia de Escapães
Gastão Valente Pinto da Silva
Presidente da Junta de Freguesia de Espargo
Susana Alexandra Lopes Correia
Presidente da Junta de Freguesia de Fiães
Bernardino Henriques Ribeiro
Presidente da Junta de Freguesia de Fornos
António de Sousa Santos
Presidente da Junta de Freguesia de Gião
Manuel Joaquim Baptista Cardoso
Presidente da Junta de Freguesia de Guisande
Joaquim Santos
Presidente da Junta de Freguesia de Lobão
Joaquim Pereira Valente
Presidente da Junta de Freguesia de Louredo
José Fernando Moreira
Presidente da Junta de Freguesia de Lourosa
Sérgio Rui Ribeiro
Presidente da Junta de Freguesia de Milheirós de Poiares
Casimiro Loureiro Dias de Pinho
Presidente da Junta de Freguesia de Moselos
Jorge Manuel Ferreira Ferreira
Presidente da Junta de Freguesia de Mosteirô
Manuel Resende Dias
Presidente da Junta de Freguesia de Paços de Brandão
Lino Fernandes Carvalho
Presidente da Junta de Freguesia de S. Maria de Pigeiros
Feliciano Martins Pereira
Presidente da Junta de Freguesia de Rio Meão
Ângelo César da Silva e Castro
Presidente da Junta de Freguesia de Romariz
Manuel Jacinto da Conceição Moreira
Presidente da Junta de Freguesia de S. João de Ver
Amaro Bento Silva Araújo
Presidente da Junta de Freguesia de S. Miguel de Souto
António Feliciano Tavares
Presidente da Junta de Freguesia de S. Paio de Oleiros
Eduardo José da Costa Pereira da Rocha
Presidente da Junta de Freguesia de Sanfins
José Fernandes Leite
Presidente da Junta de Freguesia de Sanguedo
José Nogueira da Silva
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira
Fernando Luís Milheiro de Pinho Leão
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas Francisco Camilo Gomes Pinto Ferreira
Presidente da Junta de Freguesia de Travanca
José Ferreira Leite
Presidente da Junta de Freguesia de Vale
Joaquim Almeida Rocha
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior
Manuel da Mota Araújo
JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE ESPINHO (4)
Presidente da Junta de Freguesia de Anta
Napoleão Guerra
Presidente da Junta de Freguesia de Guetim
Alfredo Rocha
Presidente da Junta de Freguesia de Paramos
Américo de Castro Pinto dos Santos
Presidente da Junta de Freguesia de Silvalde
Abel G. Gonçalves
MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS/NOTÁVEIS LOCAIS (23)
Presidente da Assembleia de Freguesia
Carlos Alberto Pereira Ferreira
Membro da Assembleia de Freguesia
Joaquim Fernando Ribeiro Ferreira
2º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
Maria de Fátima Alves Castro
1º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
António Gonçalves da Rocha
Membro da Assembleia de Freguesia
Susana Maria Silva Cruz
Membro da Assembleia de Freguesia
Alberto Henrique Oliveira Ferreira
Membro da Assembleia de Freguesia
José Luís Ribeiro Fernandes
Membro da Assembleia de Freguesia
Nuno Gonçalo Presa
Membro da Assembleia de Freguesia
Paulo Jorge Ferreira Amorim
Membro da Assembleia de Freguesia
Carlos Abel Rocha Pereira
Membro da Assembleia de Freguesia
Manuel Rocha Correia
Membro da Assembleia de Freguesia
Bernardino Ferreira Silva
Membro da Assembleia de Freguesia
Alexandre Ilídio Ribeiro Ferreira
Membro da Assembleia de Freguesia
Maria Rosa Vilar Silva
Membro da Assembleia de Freguesia
Carlos Alberto Ferreira Gomes
Membro da Assembleia de Freguesia
Fernando Oliveira Ferreira
Membro da Assembleia de Freguesia
Américo Barros Rocha
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Membro da Assembleia de Freguesia
José Alberto Alves Silva
Membro da Assembleia de Freguesia
Rúben Jorge Silva Sousa
Membro da Assembleia de Freguesia
José Deolindo Alves Pinheiro Carvalho
Presidente da Junta de Freguesia
Henrique Pereira Ferreira
Secretário da Junta de Freguesia
Rui Alves Rios
Tesoureiro da Junta de Freguesia
Fernando Ferreira Sousa
REPRESENTANTES DOS PARTIDOS POLÍTICOS (2)
Secretária Coordenadora da Secção do P.S. em Nogueira da Regedoura
Mariluz Brandão da Costa
Secretário Coordenador da Secção do P.S.D. em Nogueira da Regedoura Fernando Resende Soares
PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES DE NOGUEIRA DA REGEDOURA (13)
Direcção do Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense
Direcção do Rancho Folclórico S. Cristóvão de Nogueira da Regedoura
Direcção do Grupo Columbófilo de Nogueira da Regedoura
Direcção da Conferência de S. Vicente de Paulo
Direcção da Liga Operária Católica
Direcção do Grupo Missionário Jovem
Direcção do Centro Social S. Cristóvão de Nogueira da Regedoura
Direcção do Centro Popular de Trabalhadores de Pousadela
Direcção do Centro Social Luso Venezuelano
Direcção da Associação de Alcoólicos Recuperados de Nogueira da Regedoura
Direcção da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura
Direcção da Associação de Pais do Jardim Infantil e EB1 de Souto
Direcção da Associação de Pais do Jardim Infantil e EB1 de Pousadela
FUNCIONÁRIOS DA JUNTA DE FREGUESIA (5)
Maria Goretti Maia Espírito Santo
Jeanette Aimeé Sousa Gomes
Arsénio Ferreira de Pinho
Paulo Alexandre Alves Barbosa
Francelina Alves Dias
DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA (5)
Afonso Candal
Rosa Maria Albernaz
Helena Terra
Elísio Costa Amorim
Pedro Nuno Santos
PARÓQUIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA (1)
Padre Gonçalo Cristóvão Sacadura Botte Furtado de Mendonça
MEMBROS DO JÚRI DE AGRACIAMENTO (11)
Fernando Resende Soares (jáconvidado em outra qualidade)
Armando de Sousa e Silva (jáconvidado em outra qualidade)
Carlos Alberto Pereira Ferreira (jáconvidado em outra qualidade)
Erpídio Couto Canastro
António da Costa Couto
António Abel Resende da Costa Couto
Henrique Pereira Ferreira (jáconvidado em outra qualidade)
Anthero Monteiro
Fernando Couto e Sousa
Joaquim Pereira Soares
Joaquim Silva Maia (jáconvidado em outra qualidade)
AGRACIADOS (11)
Joaquim Oliveira Pinho
Manuel Fernandes Nogueira
Joaquim da Silva Maia
Direcção da Conferência de S. Vicente de Paulo
Direcção da Liga Operária Católica
Alexandre Alberto Ferreira Sousa
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Jorge Eduardo Silva Oliveira
Alberto Oliveira e Silva
Armando de Sousa e Silva
Manuel Fernandes Nogueira (Direcção do R. U. F. C. Nogueirense)
Belmiro Rodrigues Grilo (D. Maria Amorim Quintã)

Esta lista foi aprovada por unanimidade pelo Executivo e foram dadas de imediato instruções
ao Coordenador da COC, Alberto Ferreira para avançar com os convites.***
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 30 DE ABRIL DE
2009***

Situação financeira.
Saldo em caixa em 21de Abril de 2009 : 9.678,90 €
Obras realizadas:
o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza de valetas em várias ruas da freguesia
o Colocação de Guias em diversas ruas
o Pintura de sinalização horizontal na Rua Floresta Mar
o Pintura dos muros do cemitério e arraial
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Construção da rotunda com o Monumento em homenagem ao Dr. Carlos
Ferreira Soares no antigo local da Capela do Forno
o Transferir para a Comissão do 10º aniversário de elevação de Nogueira à
Vila a verba de 28.000 Euros.
o Realizar o Passeio dos pensionistas no próximo dia 28 de Junho
o Subsidiar actividades da Associação de Alcoólicos Recuperados com a
entrega de 300 bonés e estampagem de t-shirts.
o Reforço de iluminação pública
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.
o Aquisição de 2 Lotes no loteamento do Outeirinho –Santa Maria de Lamas
o Ligação do saneamento das escolas primárias e pré-primárias
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
11/05/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 106
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO
CORRENTE ANO:***

Período
ABRIL DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
50.496,38
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
17.478,00
Capital
1.555,00
Operações de Tesouraria
Total

50.496,38

19.033,00

275,15
69.804,53

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
6.270,26
Capital
4.005,87
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
59.253,25
Operações de Tesouraria
0,00
Total

10.276,13

275,15
59.253,25

69.804,53

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
19/06/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 107
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio do corrente ano***
 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação à
Assembleia de Freguesia em 29 de Junho de 2009:***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO DO
CORRENTE ANO:***

Período
MAIO DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
59.253,25
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
51.282,62
Capital
1.662,50
Operações de Tesouraria
Total

59.253,25

52.945,12

275,15
112.473,52

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
7.918.39
Capital
2.745,36
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
101.534,62
Operações de Tesouraria
0,00
Total

10.663,75

275,15
101.534,62

112.473,52

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 29 DE JUNHO DE
2009:***

Situação Financeira:
o Saldo em caixa em 19 de Junho de 2009 :
o 18.765,90 €
Obras realizadas:
o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza de valetas em várias ruas
o Construção do Monumento em homenagem ao Dr. Carlos Ferreira Soares
o Reparação da Fonte do Coteiro
o Pavimentação da Av. S. Cristóvão em Olivães (Obras do Saneamento)
o Sobre elevação da Rua da Regedoura, Rua das Flores e Rua da Cincoenta na
Zona que circunda o Monumento do Dr. Carlos Ferreira Soares
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Adjudicar a construção dos jazigos para as sepulturas temporárias
o Editar biografia do Dr. Carlos Ferreira Soares
o Inauguração, em 04 de Julho, do Monumento em homenagem ao Dr. Carlos
Ferreira Soares e lançamento da biografia
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o
o
o
o

Abertura, parcelar, das sepulturas em construção no cemitério
Comparticipação de 250,00 € ao Grupo Columbófilo, no leilão de borrachos
Subsídio de 250,00 € para as Festas da Nossa Senhora da Hora
Assinatura do Protocolo, com a DGAL, pela TNS atribuída a ampliação do
Cemitério no valor de 70.000 €
o Execução das Obras de Saneamento do Grupo Columbófilo
o Alargamento na Rua da Adelaide
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira:
o Aquisição de 1 Lote no loteamento do Outeirinho - Santa Maria de Lamas, o
que perfaz a compra do terceiro lote
o Atribuição à Junta de Freguesia de um subsídio no valor de 25.000 euros
para repavimentação de ruas
o Aquisição de 100 exemplares, da Câmara de Santa Maria da Feira, da Biografia
do Dr. Carlos Ferreira Soares
o Fornecimento de 250 metros de tubos para construção de rede de Águas
Pluviais em várias ruas
o Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € para as comemorações do 10º
Aniversário de Nogueira à Vila
o Reforço de iluminação pública nas seguintes ruas:
Rua da Igreja
Av. da Bessada
Rua da Barra
Rua da Adelaide
Rua da Lavoura
Av. Luís de Camões
Rua da Mocidade
Rua da Cobaixa
Rua da Regedoura
Rua da Cincoenta
Rua das Flores
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
14/07/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 108
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
101.534,62
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
Capital
Operações de Tesouraria
Total

101.534,62

10.298,50
3.786,00
6.512,50
550,30
112.383,42

Período
JUNHO DE 2009
Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
25.910,63
Capital
3.271,52
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
82.650,97
Operações de Tesouraria
0,00
Total

29.182,15

550,30
82.650,97

112.383,42

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
11/08/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 109
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO
CORRENTE ANO:***

Período
JULHO DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
82.650,97
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
17.156,00
Capital
3.827,50
Operações de Tesouraria
Total

82.650,97

20.983,50

275,15
103.909,62

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
17.859,42
Capital
902,80
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
84.872,25
Operações de Tesouraria
0,00
Total

18.762,22

275,15
84.872,25

103.909,62

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
01/09/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 110
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano***
 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação
à Assembleia de Freguesia em Setembro de 2009:***
 Apreciação e votação do balanço circunstanciado das obras e actividades realizadas no
quadriénio de dois mil e seis a dois mil e nove.***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO
CORRENTE ANO:***

Período
AGOSTO DE 2009

FLUXO ORÇAMENTAL
Recebimentos
Saldo gerência anterior
Execução orçamental
84.872,25
Operações de Tesouraria
0,00
Receitas orçamentais
Correntes
3.935,78
Capital
9.595,00
Operações de Tesouraria
Total

84.872,25

13.530,78

275,15
98.678,18

Pagamentos
Despesas orçamentais
Correntes
7.616,05
Capital
2.844,85
Operações de Tesouraria
Saldo / gerência seguinte
Execução orçamental
88.191,28
Operações de Tesouraria
0,00
Total

10.460,90

26,00
88.191,28

98.678,18

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM SETEMBRO DE
2009:***

Situação Financeira:
o Saldo em caixa em 01 de Setembro de 2009 :
o 9.153,30 €
Obras realizadas:
o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas
o Colocação de asfalto em diversas ruas
o Limpeza de valetas em várias ruas
o Pintura geral dos muros do cemitério
o Limpeza do Campo de Jogos do CPTP
Decisões do Executivo da Junta de Freguesia:
o Comparticipação de 300,00 € para a festa de finalistas das escolas EB1 do
Souto e Pousadela
o Comparticipação de 200,00 € para a Centro Luso-venezolano para o evento
das 24 horas de Futsal
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o Informar o Sr. Paulo Amorim da posição assumida pelo PSD quanto a
demolição do Parque Infantil do Caramulo
Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira:
o Fornecimento de diverso material para alargamento de algumas vias públicas.
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO CIRCUNSTANCIADO DAS OBRAS E ACTIVIDADES
REALIZADAS NO QUADRIÉNIO DE DOIS MIL E SEIS A DOIS MIL E NOVE. - Os membros da

Junta de Freguesia entendem analisar todo o trabalho desenvolvido até ao momento, de forma
objectiva. Está convicta que este mandato superado todas as expectativas, alicerçando uma
nova forma de gestão autárquica e pensa que, para os futuros autarcas, este procedimento
final, com o registo de tudo o que de mais significativo foi feito, constituirá uma
responsabilidade acrescida, não apenas para quem cessará suas funções nos próximos dias,
bem como uma maior exigência para quem se seguir:***
Equipamento e Infra-estruturas - 115.000 €
 Aquisição de Retroescavadora
 Aquisição de camião báscula
 Vassoura mecânica
 Construção do estaleiro
Património - 340.000 €
 Aquisição de terrenos onde se encontra o Parque das Roullotes
 Os lotes da Urbanização do Outeirinho
 Terrenos do Estaleiro
 Terrenos para o Parque de Lazer
 Projecto para o Centro Escolar da EB1 do Souto
Ambiente e apoio à Infância – 30.000 €
 Jardim Infantil do Caramulo
 Ajardinamento das rotundas de acesso ao IC 24 e Auto-estrada A1
Monumentos
 Monumento ao Dr. Carlos Ferreira Soares - 60.000 €
Alargamento do Cemitério - 225.000 €
Repavimentações – 190.000 €
 16 Ruas repavimentadas
Apoio às Colectividades
 Todas foram apoiadas – Financeira e logísticamente
Apoio aos Idosos
 Passeio dos idosos culturais, recreativos e lúdicos
Criação da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura
 Cursos de formação e Novas oportunidades
 Ginástica
 Escola de Música
 Cursos de Culinária, Arranjos Florais e Informática
Cultura
 Monografia de Nogueira da Regedoura
 Vítimas de Salazar – Anatomia de um Crime
Comemoração do X Aniversário de Elevação de Nogueira à Vila
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
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Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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ACTA
DATA
13/10/2009
SESSÃO ORDINÁRIA
LISTA DOS PARTICIPANTES

LOCAL

X

N º 111
Sede da Junta de Freguesia
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
CARGOS QUE OCUPAM

Henrique Pereira Ferreira
Rui Alves Rios
Fernando Ferreira Sousa
Carlos Ferreira
Bernardino Ferreira Silva
Alberto Ferreira

PRESIDENTE
SECRETÁRIO
TESOUREIRO
FINANÇAS LOCAIS
CONSERVAÇÃO E OBRAS
ANIMAÇÃO CULTURAL

ASSUNTOS TRATADOS

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a
seguinte Ordem de Trabalhos:***
 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano***
 Análise dos resultados das Eleições Autárquicas de 11 de Outubro de 2009***
DESCRIÇÃO DA SESSÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO
CORRENTE ANO:***

FLUXO ORÇAMENTAL

Período
SETEMBRO DE 2009

Recebimentos
Pagamentos
Saldo gerência anterior
88.191,28 Despesas orçamentais
39.844,04
Execução orçamental
87.942,13
Correntes
6.923,56
Operações de Tesouraria
249,15
Capital
32.920,48
Receitas orçamentais
13.176,20 Operações de Tesouraria
275,15
Correntes
1.690,00
Saldo / gerência seguinte
61.523,44
Capital
11.486,20
Execução orçamental
61.523,44
Operações de Tesouraria
275,15 Operações de Tesouraria
0,00
Total 101.642,63
Total 101.642,63
ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 27 DE SETEMBRO
E AUTÁRQUICAS DE 11 DE OUTUBRO DE 2009***

Os resultados das eleições Legislativas de 27 de Setembro deram a Vitória ao PS, retirandolhe, no entanto, a maioria absoluta, fruto dum natural desgaste do exercício do poder, para
além duma crise económica que se tem vindo a instalar, provocando um descontentamento da
população, que vê as suas expectativas não satisfeitas. Prevê-se um acréscimo de dificuldades
na governação. Como era previsível, o Partido Socialista venceu as eleições para a
Assembleia de Freguesia no passado dia 11 de Outubro de 2009, obtendo a maioria absoluta,
uma vez mais. Tais resultados, passada a euforia natural, reforçam a sua responsabilidade
junto da população. A lista vencedora, encabeçada pelo actual líder do Executivo da Junta,
Eng. Henrique Ferreira, permite que haja uma recondução dos actuais membros da Junta de
Freguesia, proposta apresentada aos eleitores, que acabou por ser sufragada.
Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia,
lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta
de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por
todos os presentes.***
Presidente
Tesoureiro
Secretário
***
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