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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ 

Assembleia Ordinária 

Ata nº.02/2019 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, 

pelas vinte e uma horas e quinze minutos, reuniu a Assembleia da União de 

Freguesias de Vila Seca e Bendafé em Sessão Ordinária, nas instalações da 

Junta de Freguesia de Vila Seca, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Período de Intervenção do Público; -------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Período Antes da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. Outros Assuntos;-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Período da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Discussão e votação da proposta do executivo sobre a transferência de 

competências dos Municípios para as Freguesias - Lei 50/2018, de 16 de 

Agosto;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2. Informações do Sr. Presidente da União de Freguesias nos termos do 

artigo 9º, nº2, alínea e), da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro; ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a 

sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aquando da chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da 

Assembleia de Freguesia: Andreia Santos Pereira, João Pedro Quitério Alves, 
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Jaime Fernando Ricardo, Tiago André Simões Ferreira, Dália de Jesus Grilo da 

Silva, Jorge Manuel Lucas e António Manuel Loureiro. ---------------------------------

Estiveram ainda presentes na sessão o Sr.º Presidente da União das 

Freguesias, José Luís dos Santos Cardoso, o Sr.º Tesoureiro Alfredo Manuel 

Alves dos Santos e a Sr.ª Secretária Liliana Marisa Ferreira Mendes.-------------- 

Composta então a Mesa da Assembleia, o Sr. Presidente deu, formalmente, 

inicio à sessão.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Período de Intervenção do Público 

Não havendo público presente, passou-se à leitura da ata da assembleia 

anterior (abril 2019), foi proposta a votação e foi aprovada por unanimidade. ---- 

 

2. Período Antes da Ordem do Dia 

2.1. Outros Assuntos 

O deputado Tiago Ferreira questiona o executivo sobre o facto do site da 

freguesia já não ser atualizado a algum tempo, principalmente com as atas da 

assembleia dos anos anteriores. O executivo indica que vai inserir as atas em 

falta até à data. ------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

A deputada Dália Silva indica que há falta de luz num poste que se encontra na 

Rua da Ponte e outro no caminho da cruz, em Traveira. O Sr. Presidente José 

Luís informa que já falou acerca desse candeeiro, com o Engenheiro 

responsável pela iluminação e está a ser tratado. ---------------------------------------- 

O deputado Jaime Ricardo levanta uma questão referente ao baldio do lugar da 

Mata, qual a previsão para ser limpo ao que o executivo responde que será 

com a maior brevidade possível.--------------------------------------------------------------- 

O deputado Jorge Lucas toma da palavra e questiona o facto de haverem 

algumas pedras no largo ao pé do cemitério ao que o deputado Jaime 

responde que à anos atrás essas pedras seriam para ajudar a fazer o largo da 

igreja mas como não foram usadas, ficaram para fazerem parte da ponte da 

Ribeira do Beiçudo. Atualmente muitas dessas pedras estão a ser aproveitadas 

para fazerem muros para os baldios.--------------------------------------------------------- 

O deputado Jaime Ricardo continua com a palavra e indica que o baldio da 

Mata está cercado de ervas. O caminho que vai desse baldio até ao largo das 
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bruxas (e que vai dar a Traveira) também está a precisar de uma limpeza 

porque está encoberto de ervas e silvas.---------------------------------------------------- 

Para responder ao deputado Jaime, o Sr Presidente do executivo refere que 

esse caminho/baldio será limpo e indica que, no que respeita a saneamento, 

ainda há lugares que não têm mas também está tudo parado e não há previsão 

para começarem.----------------------------------------------------------------------------------- 

Falta também iluminação na Rua Nova e na Rua Principal do Lagar, indica o 

deputado Jaime.------------------------------------------------------------------------------------ 

O deputado Tiago Ferreira pede a palavra e menciona que o terreno ao pé da 

associação de Bruscos está a precisar de ser limpo assim como ao pé do 

parque infantil. O presidente José Luis refere que a manutenção dos parques 

infantis são uma das competências que a Câmara Municipal querem passar 

para as Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

O Sr. º Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra para informar que deveria ser 

limpos novamente os baldios e as ruas nos lugares da Mata e no Beiçudo. ------ 

 

3. Período da Ordem do dia: 

3.1. Discussão e votação da proposta do executivo sobre a transferência 

de competências dos Municípios para as Freguesias - Lei 50/2018, de 16 

de Agosto; 

O Sr. º Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. º Tesoureiro que 

começou por explicar que o decreto lei nº 57/2018 prevê a passagem de 

algumas competências da autarquia para as juntas de freguesia, sendo que 6 

dessas competências já são efetuadas pela freguesia através de protocolos 

com a autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentou ainda que o decreto lei prevê uma negociação com a autarquia 

para a realização destas novas competências.-------------------------------------------- 

Informou ainda que a Lei 50/2018 prevê uma transição durante 2 anos, uma 

vez que tanto a parte técnica e humana tem de ser negociada com a autarquia 

para o recebimento de receitas para a realização das mesmas.---------------------- 

O Sr. º Deputado Tiago Ferreira tomou a palavra para acrescentar que algumas 

destas novas competências não tem aplicabilidade em freguesias pequenas, 

começando logo pelo modelo de exemplo a cidade de Lisboa.----------------------- 
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O Sr. º Presidente da Assembleia colocou a votação a proposta do executivo 

de adiamento da entrada em vigor para 01 de Janeiro de 2021, ao qual foi 

aprovada por unanimidade. De seguida foi elaborada uma minuta (em anexo) 

desta deliberação que foi assinada pelos deputados da assembleia, para 

posteriormente ser enviada para Direção Geral das Autarquias Locais, para 

entrada em vigor desta deliberação.---------------------------------------------------------- 

3.3. Informações do Sr. Presidente da União de Freguesias nos termos do 

artigo 9º, nº2, alínea e), da Lei nº75/2013, 12 de Setembro 

O Sr. º Presidente tomou a palavra para informar que têm sido efetuadas 

limpezas dentro das aldeias e bermas das estradas da freguesia.--------- 

 

 

Final da Ata 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão, eram vinte e duas horas, da qual foi lavrada a presente ata, que vai 

ser assinada pelo Sr.º Presidente da Assembleia de Freguesia e pelo Primeiro 

Secretário.  

 

 

Presidente da Assembleia 

 

 _____________________________________________ 

 

 

Primeiro Secretário 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 


