
Ata nº 4 de 2020 
 

---Aos vinte e oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte, no Salão da Casa do Povo de Vila Nova de 

Anços, pelas dezoito horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços, em sessão ordinária, com a 

presença de todos os seus membros efetivos, com exceção de Filipa Góis.             

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 

1- INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO; 

2- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA; 

3- PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 

a) Aprovação da Ata da sessão anterior; 

b) Informações e assuntos de interesse para a Freguesia; 

c) Apreciação e votação do Orçamento, PPI e PPA para o ano de 2021; 

d) Apreciação e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2021; 

e) Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 12/09. 

O Presidente da Assembleia deu início à reunião saudando todos os presentes e comunicando que Filipa Góis lhe 

mandou um email, dizendo que não podia estar presente nesta Assembleia, delegando em José Manuel Mendes. 

No ponto um da ordem de trabalhos, verificou-se que não havia público presente, pelo que não houve nenhuma 

intervenção, passando-se de imediato ao ponto seguinte.   

No ponto dois da ordem de trabalhos, PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, o Presidente da Assembleia, Arlindo 

Pimentel, informou os presentes que, ontem, se realizou a Assembleia Geral da Casa do Povo, para apresentação 

do Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um, e que, foram propostas duas candidaturas para, com recursos 

a Fundos de Apoio para as IPSSs, concretizarem dois projetos há muito tempo ambicionados e tão necessários 

para a freguesia. Um é a construção de uma residência com dez quartos, que permitirá dar resposta a vinte 

utentes e o outro é a construção de um edifício para alargar a cozinha e a lavandaria e, assim, reforçar e melhorar 

o apoio domiciliário. As duas candidaturas foram apresentadas e se forem aprovadas irão possibilitar o reforço de 

pessoal. 

No terceiro ponto, PERÍODO DA ORDEM DO DIA, a) Aprovação da Ata da sessão anterior, procedeu-se de 

imediato à análise da referida ata, previamente distribuída, a qual posta a votação, foi aprovada por 

unanimidade.  

No terceiro ponto da ordem de trabalhos, b) Informações e assuntos de interesse para a Freguesia, o Presidente 

da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao Presidente do Executivo para que este desse conhecimento à 

Assembleia das principais atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia desde a última reunião. 

O Presidente da Junta cumprimentou todos os presentes e congratulou-se com as informações dadas pelo 

Presidente da Assembleia acerca das candidaturas apresentadas pela Casa do Povo, enfatizando a sua 

importância. Continuou dizendo que estávamos em tempo natalício e, como era habitual, no dia da última sessão 

do ano havia uma confraternização entre todos os membros da Assembleia e, este ano, dado as circunstâncias 

em que nos encontrávamos não o podíamos fazer. Assim, para assinalar esta época especial, o executivo decidiu 

oferecer um saquinho com um “miminho”, desejando a todos Boas Festas 

Seguidamente apresentou a seguinte informação escrita acerca da atividade e da situação financeira da freguesia: 

Desde a última Assembleia de Freguesia realizada em 25/09/2020, a junta de freguesia desenvolveu as seguintes 

actividades: 

• Fornecimento de lenha à Escola Primária e à Extensão de Saúde; 

• Limpeza das bermas da estrada Vila Nova de Anços – Cercal; 



• Limpeza das bermas da estrada Vila Nova de Anços – Gesteira; 

• Manutenção de jardins (jardim-de-infância, centro de saúde, praça e rotunda); 

• Montagem da tenda multiusos no exterior da extensão de saúde; 

• Instalação de terminal de pagamentos Payshop; 

• Limpeza geral do cemitério; 

• Limpeza do Ribeiro da Sicó numa extensão de cerca de 1 Km; 

• Sinalização à APA-ARH Centro e à Protecção Civil Municipal do mau estado em que se encontram algumas 

das árvores da margem esquerda do Rio Arunca e do perigo que as mesmas apresentam para quem 

circula na estrada Vila Nova de Anços – Gesteira; 

• Aquisição e aplicação de espelhos parabólicos em Vila Nova de Anços; 

• Arranjo de caminho florestal com colocação de manilhas na Ribeira da Mata; 

• Aquisição de vitrina para afixação de anúncios na extensão de saúde; 

• Vários arranjos na escola primária e no Jardim de Infância;  

• Aquisição de novo estore para o Jardim de Infância; 

• Reparação de computador da escola primária; 

• Aquisição de bomba com mangueira, pistola e contador para depósito de gasóleo; 

• Manutenção/reparação do destroçador; 

• Envio de contributos para o orçamento de 2021 da Câmara Municipal de Soure; 

• Elaboração de calendário 2021 para oferecer à população; 

• Organização da prova escrita para os candidatos do procedimento concursal; 

• Atribuição de apoio ao investimento à Filarmónica Vilanovense (€ 500,00); 

• Atribuição de apoio ao investimento à Comissão Fabriqueira (€ 250,00); 

• Atribuição de apoio ao funcionamento ao clube de xadrez (€ 200,00); 

• Atribuição de apoio ao funcionamento ao Rancho das Ceifeirinhas (€ 200,00); 

• Atribuição de apoio ao funcionamento ao Grupo Artes de Palco (€ 200,00); 

• Atribuição de apoio ao funcionamento ao Grupo de Pauliteiros (€ 200,00); 

• Atribuição de apoio ao funcionamento à A.R.C. de Caça e Pesca (€200,00); 

• Colaboração com as escolas na celebração do dia da floresta autóctone, com a plantação de 5 árvores e o 

içar da bandeira da eco-escolas. 

 

Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

• Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 54.915,00 

• Saldo do Cofre: € 42,20 

• Título de Capital da CCAM: € 500,00 

 

Ao referenciar a aquisição de bomba com mangueira, pistola e contador para depósito de gasóleo, o Presidente 

da Junta informou que, o referido depósito era pertença do senhor José António, Tesoureiro da Junta de 

Freguesia, que gentilmente o doou. Salientou que, com esta operação irão reduzir custos, rentabilizar maquinaria 

e recursos humanos.                

Após o Presidente da Junta referir as atividades atrás descritas, o Presidente da Assembleia deu a palavra aos 

presentes. 

João Gante começou por falar da situação pandémica em que vivemos e de possíveis casos complicados que 

hajam na freguesia ou que possam vir a surgir, manifestando a sua disponibilidade para ajudar, caso a Junta de 



Freguesia se disponha a intervir, pois a união, nestes tempos, é ainda mais importante. Continuou a sua 

intervenção alertando para o estado do pavimento de algumas ruas, que carecem de alcatrão; para a necessidade 

de remarcar e pintar passadeiras para peões; para o reforço das limpezas na estrada para o Barroco, pois é muito 

utilizada nas caminhadas e, para o facto de se encontrarem muitos fios soltos das empresas de telecomunicações, 

que não são utilizados, e que deviam ser retirados. Por último, questionou o Presidente da Junta acerca do 

número de candidatos concorrentes ao concurso de pessoal para a Junta. 

António José Contente congratulou-se com a notícia da construção do lar para a nossa freguesia, que permitirá 

prestar assistência a Homens e Mulheres e agradeceu ao senhor José António, membro do executivo da Junta, a 

oferta do tanque à Junta de Freguesia. Questionou o facto de Filipa Góis faltar sucessivamente às reuniões da 

Assembleia de Freguesia, pois no seu entender, após três faltas, a mesma terá de renunciar. Questionou ainda 

sobre a evolução do projeto das Novas Instalações da Junta e da possibilidade de fazer o atendimento público no 

rés-do-chão, para facilitar a mobilidade das pessoas mais idosas. 

Lúcia Cupido começou por dizer que o muro da Escola do Primeiro Ciclo está num estado lastimoso e que há 

amontoados de folhas de plátanos no chão, que deviam ser retiradas com mais assiduidade e aproveitadas, como 

manta morta, na horta escolar. Alertou para o facto das folhas apodrecidas darem mau aspeto e provocarem 

alergias, prejudicando a saúde das crianças. Sugeriu também que o parque infantil fosse limpo, pois, o chão está a 

criar musgo. Por último disse que, há uma figueira, cujos frutos caem no chão da sua rua, entupindo as valetas, 

juntamente com as fezes de animais, tornando-se um local bastante desagradável a todos os sentidos. Por isso, 

sugeriu que a Junta alerte o proprietário para fazer a limpeza do local ou, que a mesma o faça. 

João Rebola deu os parabéns à Casa do Povo pelas candidaturas apresentadas para a construção do lar e pela 

oportunidade da criação de novos postos de trabalho. Questionou o executivo acerca da extensão da limpeza do 

Ribeiro e da possibilidade de limpar a vala que fica perto do armazém do senhor Aires Belém. Alertou para o facto 

de estarmos em pandemia e, sugeriu que a Junta colocasse gel desinfetante na Caixa Multibanco, dado que é 

utilizada por pessoas da terra e de fora. Finalizou a sua intervenção desejando a todos um Bom Natal. 

José Manuel Mendes agradeceu a prenda de Natal oferecida pela Junta de Freguesia e desejou que os projetos da 

Casa do Povo sejam aprovados, para o bem da população. Salientou a iniciativa da Junta, por altura do Dia de 

Todos os Santos, de ter o cemitério aberto vinte e quatro horas, o que permitiu que não houvesse aglomerados 

de pessoas no mesmo. Por último, das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, realçou o apoio dado às 

coletividades e à Limpeza do Ribeiro. 

Fernanda Maia alertou para o facto da Rua da Piedade/Beco da Estação ter graves problemas de escoamento de 

águas, pois quando chove um pouco mais a rua fica inundada, dificultando a vida dos moradores. Congratulou-se 

com a limpeza já feita do Ribeiro, a jusante da ponte da estrada que liga Vila Nova de Anços a Soure, 

questionando-se até onde iria essa limpeza, pois quanto mais extensa puder ser, maior são os benefícios para a 

população. Questionou ainda o Presidente da Junta acerca da colocação do Fontenário/Chafariz na Rua da Fonte, 

já referido em sessões anteriores e do arranjo das valetas da mesma rua. Por último, agradeceu o “miminho de 

Natal”, oferecido pela Junta.  

Seguidamente e, não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da 

Junta, que respondeu às questões abordadas. 

O Presidente da Junta começou por agradecer ao João Gante pela vontade de se voluntariar na ajuda contra a 

pandemia, pois é bom saber que podemos contar com todos. Comunicou que, na primeira vaga não houve 

qualquer pedido de ajuda e, que as autoridades competentes não informaram a Junta de Freguesia dos casos 

existentes. Quanto à pavimentação de algumas ruas, disse que esse pedido está previsto na lista de contributos 

que a Junta de Freguesia enviou para o Orçamento da Câmara Municipal; algumas passadeiras para peões já 



foram pintadas e as outras serão também. Salientou que as limpezas das ruas foram difíceis com o funcionário de 

baixa, mas doravante, como o mesmo já está ao serviço, iriam tentar limpar com regularidade. Relativamente ao 

Concurso para Admissão de Pessoal, o Presidente da Junta disse que concorreram cinco candidatos, já foi feita a 

prova escrita e passaram dois. Acrescentou ainda que, talvez em fevereiro tenhamos mais um funcionário. 

Quanto aos cabos das telecomunicações soltos, disse que iriam tentar resolver a situação. 

Em resposta a António José Contente, sobre as faltas registadas a Filipa Góis, disse que as mesmas têm sido 

justificadas e que, encontraremos resposta no Regulamento da Assembleia de Freguesia. Quanto ao projeto das 

novas instalações da Sede da Junta, disse que o mesmo é mais uma vítima do Covid-19; pois enviou uma carta ao 

senhor Presidente da Câmara, a nove de janeiro de dois mil e vinte, a pedir a doação do terreno onde se situa a 

Junta, teve resposta, mas com os constrangimentos causados pela pandemia, e com os responsáveis em 

teletrabalho, o processo ficou parado, aguardando-se a conclusão do mesmo. Salientou ainda que, o mandato 

estava quase a terminar e desejaria, pelo menos, deixar o terreno em nome da Junta. Quanto ao atendimento 

público, disse que nunca ninguém ficou por atender, pelo mesmo ser feito no primeiro andar e que o rés-do-chão 

não tem altura suficiente para nele ser feito o referido atendimento. 

Continuando a responder às questões suscitadas, o Presidente da Junta disse que concordava com Lúcia Cupido, 

quanto à necessidade de pintar o muro da escola e à limpeza do Parque Infantil. Acerca dos plátanos e das folhas 

secas no chão, disse que, hoje mesmo, as árvores foram podadas e as folhas retiradas. Quanto à sujidade causada 

pela figueira, disse que iriam tentar resolver o problema. 

Respondendo a João Rebola, relativamente à limpeza do Ribeiro, informou que a mesma foi feita desde a casa do 

falecido senhor António Santos até à estrada do cemitério.  

Quanto às questões colocadas por Fernanda Maia disse que a situação da Rua da Piedade é um problema 

estrutural, surgiu quando a rua foi alcatroada e é de complexa resolução, pelo que tem de ser a Câmara Municipal 

a intervir no processo de obras e melhoramentos. Relativamente ao fontenário/chafariz da Rua da Fonte têm de 

pedir autorização à nova empresa de Águas do Baixo Mondego e Gândara, ABMG, para a colocação do mesmo. 

Quanto às valetas da mesma rua, disse que iriam tentar arranjá-las o mais breve possível. 

Passando à alínea seguinte, c) Apreciação e votação do Orçamento, PPI e PPA para o ano de 2021, o Presidente da 

Junta realçou que o referido documento tem por base os anteriores e as rubricas em termos de valores são 

equivalentes e incluem o vencimento dos funcionários e a segurança social.  No entanto, há uma rubrica nova, 

Aquisicão de um ligeiro de mercadorias, pois tencionam comprar uma carrinha de caixa aberta que será uma mais 

valia para o trabalho diário a realizar. Atualmente muitas deslocações são feitas com o trator, o que torna o 

serviço mais demorado e dispendioso. O Presidente da Junta continuou dizendo que, este ano, a Junta irá passar 

de ano com o saldo contabilístico mais elevado, o que permitirá ao executivo avançar com a referida aquisição, 

que ajudará a rentabilizar os serviços prestados à Freguesia.  

João Gante sugeriu ao executivo que fossem compradas projetores com lâmpadas leds para o  Campo de Futebol 

de forma a diminuir as despesas de eletricidade. 

Após a Assembleia de Freguesia analisar e discutir o documento, atempadamente distribuído por todos, e serem 

feitos os esclarecimentos solicitados, o Presidente da Assembleia colocou a votação o Orçamento, PPI e PPA para 

o ano de 2021, sendo aprovado por maioria, com uma abstenção de João Gante. 

Na sequência dos trabalhos, passou-se para outro assunto, d) Apreciação e votação do Mapa de Pessoal para o 

ano de 2021, previamente entregue a todos membros da Assembleia de Freguesia. O Presidente da Junta referiu 

que o Mapa de Pessoal como está explanado é uma exigência legal, sendo igual ao do ano passado. 

António José Contente pediu autorização para intervir e disse que queria esclarecer a Assembleia acerca do 

sentido do seu voto na votação do ano passado sobre a contratação de um novo funcionário para a Junta de 



Freguesia. Assim, disse que se absteve por julgar que a votação era para a substituição do funcionário e não para 

a colocação de mais um. O Presidente da Junta respondeu-lhe dizendo que, o documento era bem claro, o 

assunto foi analisado e discutido e, se tinha dúvidas devia de as ter colocado para ser esclarecido.  

Após a análise do Mapa de Pessoal da Freguesia de Vila Nova de Anços, que é claro e preciso, o Presidente da 

Assembleia colocou-o a votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Referente à última alínea do Período da Ordem do Dia, e) Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos 

do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 12/09, verificou-se que não havia outro assunto a tratar, pelo que o 

Presidente da Assembleia, após desejar a todos um Bom Natal e Feliz Ano Novo, deu por encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

O Presidente: 

 

 

O 1º Secretário: 

 

 

O 2º Secretário: 


