
Ata nº 6 de 2019 
 

---Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezanove, na sede da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Anços, pelas dezanove horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços, em sessão 

ordinária, registando-se a presença de todos os seus membros.              

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 2020; 

d) Apreciação e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

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, 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, não houve assunto a registar. 

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

imediato à leitura da ata da última sessão ordinária, 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 mesmo, 

após saudar os presentes e agradecer a presença de todos, apresentou a seguinte informação escrita acerca da 

atividade e da situação financeira da freguesia: 

Actividade da Freguesia: 

Desde a última Assembleia de Freguesia realizada em 24/09/2019, a junta de freguesia desenvolveu as seguintes 

actividades: 

• Fornecimento de lenha à Escola Primária e ao Centro de Saúde; 

• Limpeza do recinto de festas da Ribeira da Mata; 

• Limpeza do terreno junto às sedes da filarmónica e dos pauliteiros; 

• Arranjo de telheiro para arrumação de lenha no estaleiro da junta; 

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

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

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

• Contribuição para aquisição dos prémios do torneio organizado pela Secção de Xadrez da Casa do Povo de 

VNA (€ 100,00); 

• Aquisição de multifunções para o Jardim de Infância; 

• Cedência da tenda multiusos ao Município de Soure; 

• Limpeza geral do cemitério; 

• Colaboração com o Município na obra para colocação de telheiro no Jardim de Infância; 

• Início do projecto para ampliação/requalificação da sede da Junta de Freguesia (reunião com gabinete de 

projectos, levantamento topográfico e reunião com o Município); 



• Fornecimento de lanche ao grupo de teatro que actuou na freguesia no âmbito do ciclo de teatro; 

• Aquisição e aplicação de novas placas de sinalização em Vila Nova de Anços; 

• Aquisição de lâmpada para projector do Campo de Futebol; 

• Limpeza de ruas e valetas em Vila Nova de Anços; 

• Arranjo de caminho florestal com colocação de manilhas; 

• Aquisição e aplicação de cortinados na extensão de saúde de Vila Nova de Anços; 

• Pequenos arranjos na instalação eléctrica da extensão de saúde de Vila Nova de Anços; 

• Aquisição de roçadora para limpeza urbana; 

• Aplicação de novas sanitas e autoclismos no Jardim de Infância; 

• Pequenos arranjos no telhado do Jardim de Infância e colocação de novas torneiras; 

• Atribuição de apoio à equipa de futsal da Ribeira da Mata (€150,00); 

• Atribuição de apoio à Comissão de Festas da Ribeira da Mata (€ 140,00); 

• Aquisição de prémio (bicicleta) para concurso de pesca da A.R.C. de Caça e Pesca de VNA; 

• Representação no almoço do encerramento de actividades do ano 2018 da A.R.C. de Caça e Pesca de 

VNA; 

• Atribuição de apoio aos Bombeiros de Soure no valor de € 250,00, no seu 129º Aniversário; 

• Representação no 129º aniversário dos bombeiros; 

• Construção de WC canino; 

• Construção de nova base para contentores junto ao centro ecológico. 

 

Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

• Saldo da conta da Caixa Geral de Depósitos: € 1.188,35 

• Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 14.497,45 

• Saldo do Cofre: € 51,01 

• Título de Capital da CCAM: € 500,00 

 

Após referir as atividades atrás descritas, o Presidente da Junta salientou que, o saldo da conta da Caixa Geral de 

depósitos é baixo, e vai encetar esforços no sentido de o transferir para a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, pois a 

comissão paga anualmente àquela Instituição Bancária é demasiada alta, cento e vinte euros. Disse ainda que, as 

transferências da DGAL já foram mudadas para a Caixa de Crédito e que estava ao dispor para eventuais 

esclarecimentos. De seguida, o Presidente da Assembleia deu a palavra aos presentes. 

Lúcia Cupido começou por elogiar a construção do WC canino, mas no seu entender houve despesas 

desnecessárias, como a vedação. Alertou para o facto de se registarem inundações nos últimos anos em muitos 

locais da freguesia, questionando o executivo para a possibilidade de minorar os efeitos das mesmas, no 

entroncamento da estrada da Senhora dos Remédios e na entrada da estrada da Gesteira, que ficam 

intransitáveis, causando muitos transtornos aos seus utentes. 

António José Contente informou a Assembleia de Freguesia que a CDU de Vila Nova de Anços tem estado a 

colocar nas caixas de correio e em locais públicos um “Presta Contas” sobre o trabalho feito nestes dois anos de 

mandato, salientando a iniciativa em fazer uma petição com recolha de assinaturas da população, para a 

continuidade do funcionamento do Centro de Saúde Local, da qual já seguiu uma cópia para o Ministério da 

Saúde. 

João Gante, no uso da palavra, disse que recebeu o folheto “Presta Contas” da CDU no dia de ontem e que o 

mesmo está eivado de imprecisões, pois a colocação de Gás canalizado na freguesia foi uma proposta do PSD e 



não da CDU; a Fibra Óptica foi uma proposta de todos os partidos; a continuidade do funcionamento do Centro 

de Saúde foi pedida pelo PS, pelo PSD e pela CDU. Disse ainda que, no mês de outubro, em reunião de Câmara, se 

falou do Abaixo-assinado e que, a doutora Manuela disse que o mesmo tinha sido feito em finais de dois mil e 

dezoito, o que leva a questionar se as pessoas estão preocupadas com a saúde em Vila Nova de Anços, ou com a 

agenda política, visto que o referido documento esperou um ano para ser entregue. 

Continuou a sua intervenção, alertando para o facto de algumas ruas de Vila Nova de Anços precisarem de 

algumas pazadas de alcatrão. Na Ribeira da Mata, a Rua da Fonte e a Rua de S. António carecem de limpeza e a 

Rua atrás da Capela precisa de ser alcatroada. Ainda questionou o executivo acerca do ponto de situação do 

parque infantil. No Barroco o fontenário carece de limpeza e a iluminação pública tem muitas lâmpadas fundidas 

há muito tempo.  Por último, mais uma vez, expressou o seu desejo de fazer de Vila Nova de Anços, Capital 

Concelhia da Cultura, num projeto apoiado por todos. 

João Rebola disse que ficou sensibilizado com a construção do WC para caninos e que não viu o “Presta Contas” 

da CDU. A título de informação disse que, a Festa de Nossa Senhora da Conceição 2020 já tinha Comissão 

Organizadora, o Grupo Desportivo Vilanovense e, que o mesmo começará as festividades no próximo dia 8 de 

dezembro. 

Fernanda Maia alertou para a existência de um buraco na rua, entre o Centro de Saúde e o depósito da água que 

precisa de ser devidamente tapado. Também a rua de S. António precisa de alguma intervenção, para tapar os 

buracos e facilitar a circulação. Continuou a sua intervenção manifestando o seu desagrado pelo lixo acumulado 

que estava dentro e fora duma caixa metálica aos portões antigos do cemitério. Advertiu para a rápida limpeza 

daquele espaço, esperando que todos tenham comportamentos cívicos adequados, para que o mesmo seja sinal 

de respeito dos que lá repousam e de todos nós.  

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 dizer que, o buraco da rua do centro de saúde ia ser tapado brevemente; que 

o cemitério foi limpo e as casas de banho do mesmo já estão abertas e que, por altura do dia de Todos os Santos, 

foram lá postos vários contentores para colocação do lixo, para reforço da limpeza. 

O Presidente da Junta continuou esclarecendo que as cheias nas zonas mencionadas são um problema sinalizado, 

cuja resolução é da competência dos serviços técnicos da Câmara Municipal, que podem equacionar subir a 

estrada ou fazerem uma melhor drenagem e que o assunto foi abordado esta semana, sendo contemplado no 

Orçamento Municipal. 

Quanto ao “Presta Contas” da CDU, Porfírio Quedas, Presidente da Junta referiu que estava de acordo com João 

Gante acerca do mesmo, dizendo que nele há umas farpadas que não são verdade e, por isso, tem de repudiar 

aquele comunicado. O mesmo recordou que, no último mandato trabalhou com uma pessoa da CDU e tudo o que 

fizeram foi com acordo e bom entendimento, para o bem da freguesia. Sublinhou ainda que só teve 

conhecimento do abaixo assinado quando o mesmo foi entregue na Câmara Municipal de Soure e, por isso, não 

teve oportunidade de se associar a ele. Relativamente aos lavadouros e fontenários, a tendência é para não abrir 

ou reduzir, pois as empresas gestoras das águas tem um objetivo “Desperdício Zero”. Continuou dizendo que o 

W.C. canino foi proposta da CDU, mas os melhoramentos na Sede da Junta de Freguesia foram sempre uma 

preocupação e um projeto do atual executivo e do anterior e, por isso, na política não vale tudo. 

Prosseguindo a sua intervenção, o Presidente da Junta esclareceu que a rua da Ribeira da Mata ainda não está 

alcatroada porque primeiro tem de ser feito o saneamento e, quanto ao parque, a Câmara comprometeu-se em 

ajudar na construção. Continuou referindo que, a Junta de Freguesia fez uma candidatura à Câmara Municipal, 

com vista ao embelezamento da Rotunda Norte. 



Concluindo, o Presidente da Junta, Porfírio Quedas informou os presentes que a médica de família lhe disse que, 

o nosso Centro de Saúde não fechará nos próximos cinco, seis anos, altura em que a mesma se aposentará. 

Assim, não há nenhum perigo iminente de que o Centro de Saúde feche brevemente. 

Passando para a alínea seguinte da ordem de trabalhos, c) Apreciação e votação do Orçamento, PPI e PPA para o 

ano de 2020, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta que evidenciou o aumento 

significativo da despesa, devido à admissão de mais um funcionário, razão pela qual as rúbricas estão aumentadas 

para o dobro. Disse também que, o documento reflete o objetivo de resolver o problema das instalações da Junta 

e da prestação de serviços, que será reforçado com o saldo de dois mil e dezanove.   

Após ser feita a análise do referido documento, atempadamente distribuído pelos presentes e, não havendo 

nenhum reparo a fazer, o Presidente da Assembleia colocou-o a votação, sendo aprovado por maioria, com três 

abstenções, de João Gante, Lúcia Cupido e António José Contente. 

Continuando os trabalhos e, no âmbito da alínea seguinte d) Apreciação e votação do Mapa de Pessoal para o ano 

de 2020, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta que resumiu o citado documento, na 

posse de todos os presentes, salientando que o mesmo é bem claro.  

A proposta de mapa da Freguesia foi analisada e, de seguida, o Presidente da Assembleia deu a palavra aos 

membros da Assembleia que não fizeram qualquer reparo ou sugestão à referida proposta. O Presidente da 

Assembleia submeteu a proposta a votação, tendo sido aprovada por maioria, com duas abstenções, de Lúcia 

Cupido e António José Contente. 

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 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: 


