Assembleia de Freguesia
da União das Freguesias de Barreiro e Lavradio
ATA
Data: 07/12/2017
Hora: 21:00
Local: AURPIL – Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Lavradio, sita no
Lavradio
Realizou-se a Reunião Extraordinária da Assembleia da União das Freguesias de Barreiro e
Lavradio, com as presenças da lista anexa e com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Intervenção do público
2. Período da Ordem do Dia
2.1 Aprovação da ata da reunião da Assembleia de Freguesia de 11/09/2017
2.2 Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato de 2017-2021
2.3 Informação da assunção a tempo inteiro da Presidente da Junta, Gabriela Alexandra
dos Santos Soares Godinho Guerreiro
2.4 Apreciação e aprovação da autorização prévia para compromissos plurianuais.
2.5 Apresentação da Prestação de Contas Intercalar
A Assembleia de Freguesia teve início pelas 21h com a presença de 6 elementos do PS, 5
elementos da CDU, 1 elemento do PSD e um elemento do BE, conforme lista de presenças que
faz parte integrante desta ata.
Após a tomada de posse dos eleitos substitutos iniciou-se a Ordem de Trabalhos.
Ponto 1 – Intervenção do Público.
Interveio o Sr. João David Batista, residente no beco da rua Palmira Bastos, que começou por
pedir ao Executivo que olhe pelo Lavradio que se encontra abandonado há algum tempo, em
seguida, solicitou a resolução do problema do polidesportivo da escola EB 1 nº 1, nomeadamente
na colocação de uma rede que impeça a saída das bolas do polidesportivo, na fixação de uma
baliza que se encontra solta e o fim das boladas na parede do prédio.
Interveio o Sr. Fernando Pedroso, residente na urbanização dos Fidalguinhos que parabenizou o
Executivo pela iluminação de Natal na Freguesia e pelas iniciativas em colaboração com o
comércio local e espera que nas próximas épocas festivas se mantenha o mesmo empenho. Em
seguida, questionou o Executivo relativamente às démarches realizadas junto da CMB para a
limpeza da vala real, a fim de evitar novas inundações na rotunda do Lavradio em dias de
temporal, como foi o caso do dia 23 de Novembro do corrente ano. Questionou ainda o
Executivo relativamente à pintura da sinalização horizontal nas vias repavimentadas, na
urbanização dos Fidalguinhos, mais concretamente na Av. Mestre Manuel dos Santos Cabanas,
sobre a situação das carreiras 1 e 2 que circulavam nos Fidalguinhos e ainda sobre a existência de
algum projeto para a zona em que se encontram a eliminar as hortas que ali existiam.
Interveio ainda o Sr. Paulo Batista, residente no Lavradio e Presidente da AURPIL, solicitando a
colocação de placas identificativas da localização do Centro Comunitário do Lavradio,
nomeadamente na Av. Joaquim José Fernandes, com vista a facilitar o acesso ao Centro.
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A Sra. Presidente da Junta de Freguesia começou por responder ao Sr. João Batista referindo que
foi essa preocupação com o Lavradio e o Barreiro que fez o Executivo propor-se a este projeto
que agora se inicia, relativamente à falta de rede no polidesportivo a Presidente informou que,
segundo sabe, para o anterior Executivo essa não era uma medida prioritária mas, na próxima
semana irá visitar o local para avaliar essa situação e as restantes mencionadas. Relativamente
ao Sr. Fernando Pedroso, a Presidente começou por agradecer as considerações sobre a
iluminação de Natal, referindo que foi um esforço conjunto para conseguir já este ano realizar as
diversas atividades de Natal programadas, não só para a freguesia como para todo o Concelho.
Para o Carnaval também já foram iniciadas conversações com o objetivo de ser comemorado de
forma diferente. Quanto à rotunda do Lavradio pensa-se que o problema seja ao nível da vala
real junto ao Grupo Desportivo Fabril, e no que diz respeito às competências da Junta, todas as
sargetas foram limpas nos dias que antecederam o temporal a fim de tentar prevenir
entupimentos e cheias, para uma solução mais definitiva a situação encontra-se em análise pelos
técnicos da CMB. Em relação às pinturas das vias repavimentadas, o agendamento está para
breve e no que diz respeito às carreiras 1 e 2 a Presidente referiu que não tinha uma resposta
para dar, sabe que a situação se encontra em análise e pode remeter a questão ao Sr. Vereador
João Pintassilgo. Os terrenos em limpeza são privados, e o que se sabe é que está a ser
desenvolvido um programa de hortas comunitárias para o local. Respondendo ao Sr. Paulo
Batista a Presidente referiu que efetuou um levantamento de placas identificativas necessárias
na Freguesia e que na próxima semana irá sinalizar a situação junto da CMB.
O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação a possibilidade de se fazerem
atas em minuta a qual foi aprovada por unanimidade, passando-se em seguida para o Ponto 2 –
Ordem do Dia.
Dando inicio ao Ponto 2.1., foi colocada à votação a aprovação da ata da reunião da Assembleia
de Freguesia de 11 de Setembro do corrente ano, a Sra. Margarida Vilhena, da CDU, pediu a
palavra para referir que em termos formais e legais esta ata não pode ser colocada para votação
uma vez que se trata de uma ata do órgão anterior que já sessou funções, deste modo o
Presidente da Mesa retirou a votação da ata para posterior avaliação jurídica.
Passou-se ao Ponto 2.2. para aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o
mandato de 2017 -2021, pedindo a palavra a Sra. Margarida Graça, da CDU referiu alguns artigos
que necessitam de verificação. Deste modo o Regimento foi aprovado por unanimidade ficando
pendente para verificação pela Comissão de Revisão do Regimento, constituída no ato de
instalação dos órgãos autárquicos, os artigos 11º, 12º, al. d), 20º, ponto 3 do regimento em
causa.
Relativamente ao Ponto 2.3. - Informação da assunção a tempo inteiro da Presidente da Junta,
Gabriela Alexandra dos Santos Soares Godinho Guerreiro, a Presidente informou que desde o
início teve como propósito, caso ganhasse as eleições, desempenhar o cargo a tempo inteiro com
dedicação e empenho em conjunto com os restantes membros do Executivo.
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Quanto ao Ponto 2.4. - Apreciação e aprovação da autorização prévia para compromissos
plurianuais, pediu a palavra o Sr. Paulo Freitas, do PSD, referindo que nada tem a questionar
relativamente aos valores ou empresas citadas no documento, mas solicitou que numa próxima
vez o documento refira mais informação sobre os serviços prestados, interveio ainda a Sra. Paula
Soares, do BE, corroborando o que tinha sido referido pelo Sr. Paulo Freitas, pedindo ainda
alguns esclarecimentos relativamente a alguns serviços. A Sra. Presidente referiu que numa
próxima assembleia serão efetuados esclarecimentos mais exaustivos, podendo no entanto
enviar por email mais detalhes sobre os contratos citados, caso assim o entendam, dispensando
no imediato alguns esclarecimentos nomeadamente quanto à Fresof, jurista e Persona, em
seguida procedeu-se então à votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
Por último, passou-se ao ponto 2.5. – Apresentação da Prestação de Contas Intercalar, tomando
a palavra a Presidente do Executivo referiu que esta prestação de contas não se refere ao
exercício deste Executivo, pelo que não lhe compete defender ou justificar, mas gostaria de
comentar sobretudo o Plano Plurianual de Investimentos, começando por referir que o anterior
Executivo deixou a Junta de Freguesia numa condição financeira bastante favorável, no entanto a
execução financeira deste Plano foi apenas de 21,13%, existindo diversas rubricas sem qualquer
execução o que não se percebe dadas as carências na Freguesia. Tomou a palavra a Sra.
Margarida Graça, da CDU, que demonstrou estranheza nas afirmações da Presidente, uma vez
que durante o mandato anterior, do qual fez parte, foram efetuados diversos trabalhos tanto ao
nível da sinalização rodoviária como das escolas. Quanto ao material ortopédico, este será
sempre uma mais-valia para os munícipes. A Sra. Presidente agradeceu os esclarecimentos
prestados, mas referiu várias situações nas escolas que se encontram bastante degradas e que
não sofreram qualquer intervenção, quanto ao material ortopédico, mais concretamente as
camas articuladas, concorda com a sua utilidade mas continua sem conseguir justificar a
existência de tanto stock. Mencionou ainda o facto de não existir inventário atualizado do
património da Junta e da impossibilidade do mesmo ser efetuado até 31 de Dezembro, conforme
a lei determina. Tomou a palavra a Sra. Maria Fernanda Ventura, da CDU, para referir que
efetivamente o saldo transitado do anterior Executivo para o atual é bastante confortável, que
todas as contas existentes ficaram saldadas, com exceção do contrato de assistência informática
e ainda que o saldo existente tinha como objetivo obras que já se encontravam planeadas,
nomeadamente a vedação dos polidesportivos na Av. Bento Jesus Gonçalves e do Beira-Mar, o
circuito de manutenção da mata dos Fidalguinhos e a colocação de equipamentos de fitness no
Barreiro e no Lavradio. Existia ainda a perspetiva de candidatura ao PORTUGAL 2020 que incluía
o arranjo de instalações para os trabalhadores de exterior, tendo sido iniciadas conversações
com a Refer, no sentido de utilizar o dormitório da estação do Barreiro A a fim de fazer um
armazém/ refeitório/ balneário para os trabalhadores, no Lavradio ponderou-se fazer a
adaptação de um imóvel com recuperação da escola Adães Bermudes, a cedência de um imóvel
da CMB à UFBL, inserido num projeto da Câmara, com vista à transferência dos serviços da Junta
para umas instalações mais condignas. Referiu ainda a aquisição de uma máquina de monda
térmica. A Presidente do Executivo começou por referir que no controle orçamental da despesa
estava prevista uma verba para reparação dos polidesportivos, mas a rubrica escolhida não seria
contabilisticamente a mais correta, uma vez que se trata de uma despesa de investimento e não
uma aquisição de bens. Sobre a máquina de monda térmica, a Presidente referiu ter ficado
agradada com a possibilidade de efetuar essa tarefa de um modo mais amigo do ambiente
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contudo, segundo as informações obtidas não tem qualquer utilidade uma vez que consome
muito combustível e é completamente ineficaz, o Executivo gostariam de vende-la em hasta
pública, sendo ainda promovida formação profissional adequada aos trabalhadores para
puderem trabalhar com herbicida dentro das normas de segurança e da legislação em vigor.
O Sr. Paulo Freitas, do PSD, tomou a palavra referindo que o orçamento anteriormente aprovado
teve um grau de execução muito baixa comparativamente às necessidades existentes, sendo que
tal seria justificável caso existisse falta de verba o que não se verifica, sendo uma marca negativa
da gestão anterior.
O Sr. Álvaro Branco, do PS, tomou a palavra para referir que a passagem de saldo de gerência de
ano para ano, como se tem verificado, não seria grave caso a Freguesia não se debatesse com
carências como as referidas pela Presidente do Executivo e outras e ainda, caso existisse um
plano estratégico de investimento, o que não se verifica. Quanto aos montantes de execução
verifica-se pela análise dos documentos apresentados que não se fez investimento mas sim
despesa, porque investimento significa acrescentar valor ao património o que não se verificou.
Tomou a palavra a Sra. Margarida Graça, da CDU, para referir que discorda de algumas situações
uma vez que passam a ideia que o anterior Executivo amealhou, não investiu e só teve despesa o
que não é verdade. Recordou ainda que os dois primeiros anos não foram fáceis, serviram para
arrumar a casa e posteriormente trabalhar na manutenção da mesma. Frisou ainda que
relativamente às escolas, continua a discordar da opinião do Executivo. Não havendo mais
intervenções, foi colocado à votação e foi aprovado por maioria com 5 votos a favor da CDU e
com a abstenção do PS, do PSD e do BE.
Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão às 23h47,
da qual se exarou a presente ata, que será assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia
e por mim que a secretariei.

O Presidente da Assembleia de Freguesia

_________________________________________

O 1º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia

_________________________________________
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