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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ 

Assembleia Ordinária 

Ata nº.04/2019 

 

Ao décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, 

pelas dezanove horas e vinte 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 da Intervenção do Público 

2. Período de Antes da Ordem do Dia  

 2.1 Votação da ata da reunião anterior;  

 2.2 Outros assuntos.  

3. Período da Ordem do dia;  

 3.1 Informações do Sr. Presidente da União de Freguesias nos 

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

 3.2 Discussão e Votação do Orçamento para o ano 2020;  

 3.3 Discussão e Votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

para o quadriénio 2020/2023; 

 3.4 Discussão e votação do Mapa de Pessoal 

 

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, 

Jaime Fernando Ricardo, Dália de Jesus Grilo da Silva, Tiago André Simões 

Ferreira e António Manuel Loureiro Simões. 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.---------------------------------------------------------------- 
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Composta então a Mesa da Assembleia, o Sr. Presidente deu, formalmente, 

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

 

1. Período de Intervenção do Público 

Estiveram presentes o sr. Álvaro Lapa e o sr. Rui Pico em que o sr. Álvaro 

começa por informar que houve uma reunião com o sr. Presidente da Camara 

de Condeixa em que foram debatidos assuntos referentes à ETAR. Essa 

reunião aconteceu nos finais de setembro, devido ao mal estar causado na 

população por causa do calor, mosquitos e consequente mau cheiro. Foram 

pedidos os resultados das análises feitas às águas e estas não são poluentes. 

As análises periódicas, tanto a água da rede como da ETAR, indicam que não 

constituem perigo. O sr. Álvaro informa ainda que lhe foi comunicado que iriam 

aumentar o perímetro de descarga, ficando um pouco mais abaixo pelo menos 

até ao verão de 2020. Este questiona o executivo onde pode solicitar o 

resultado das análises das águas da ETAR.  Sugere ainda que a Junta de 

Freguesia possa intervir na solicitação e afixação dos mesmos. -------------------- 

O sr. Rui Pico toma a palavra e coloca a questão ao executivo acerca do ponto 

de situação do muro situado na Rua da Quelha em Bruscos. Questiona ainda 

do porquê de ser um espaço público e estarem a utilizá-lo como propriedade 

privada.  Propõe à Junta de Freguesia que utilize um ou dois metros do seu 

terreno para fazer mais estacionamentos. -------------------------------------------------- 

O sr. Presidente da Junta, José Luís indica que a Junta não se pode sobrepor à 

Câmara Municipal de Condeixa, no entanto, pode fazer chegar a quem de 

direito o desagrado dos moradores. ---------------------------------------------------------- 

O sr. Álvaro informa ainda que o caminho das Fontelas necessita ser limpo. ---- 

 

2. Período de Antes da Ordem do Dia 

2.1 Votação da ata da reunião anterior; 

O Sr. º Presidente da assembleia colocou a votação a ata da reunião anterior, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

 

2.2. Outros Assuntos 

Nada a debater neste ponto. ------------------------------------------------------------------- 



Página 3 de 4 

 

 

3. Período da Ordem do dia; 

3.1 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 Sr. º Presidente que tem sido efetuada limpezas nas aldeias. --------------------- 

O Sr. º Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra para acrescentar que agora 

era necessário começar a tapar os buracos nos caminhos rurais da freguesia. 

A Sr.ª Deputada Dália Grilo tomou a palavra para questionar o Sr. º Presidente 

o ponto de situação da colocação do candeeiro de iluminação em Traveira 

junto a casa da senhora Cristina, ao qual o Sr. º Presidente informou que falou 

com o Eng. º da Câmara Responsável, e que foi informado pelo Eng. º que era 

impossível a colocação do mesmo, uma vez que a Rua em questão era 

considerada privada. A Sr.ª Deputada aproveitou para relembrar ao Sr. º 

Presidente a limpeza do caminho da Cruz em Traveira. -------------------------------- 

O Sr. º Presidente da Assembleia tomou a palavra para transmitir ao Sr. º 

Presidente as “reclamações” que lhe foram transmitidas, acerca das casas de 

banho junto a Sede e Cemitério da união de freguesias, ao qual o Sr. º 

Presidente informou que estava ao correr da situação e que andava a tentar 

encontrar alguém que ficasse responsável, pela abertura e fecho do 

cemitério/casas de banho e a manutenção das mesmas, mas que não estava 

fácil e iria tentar resolver a situação brevemente.----------------------------------------- 

 

 3.2 Discussão e Votação do Orçamento para o ano 2020; 

O Sr. º Presidente da Assembleia passou a palavra ao contabilista da União de 

Freguesias Sr. º Fonseca para este fazer uma breve explicação do orçamento 

de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. º Fonseca começou por cumprimentar todos os presentes. De seguida 

informou que em 2020, os orçamentos das juntas de freguesias vão ter regras 

mais apertadas, dando como exemplo a proibição de existência de cartões 

multibanco para pagamentos da junta de freguesia. ------------------------------------- 

Após esta pequena introdução sobre as novas regras de contabilidade, 

começou então uma explicação sintetizada do orçamento (em anexo). ------------ 

O Sr. º Deputado Tiago Ferreira tomou a palavra para partilhar que os 

85.000,00€ fazia um bom orçamento, aproveitando para questionar o valor que 
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sobrava do ano 2019, sendo que estávamos no final do ano, ao qual o Sr. º 

Fonseca respondeu ser um pouco prematuro avançar com um valor e que só 

no fim de apuradas as contas é que sabíamos o valor a transitar para 2020.----- 

O Sr. º Presidente da Assembleia colocou a votação o orçamento, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- 

 

3.3 Discussão e Votação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para 

o quadriénio 2020/2023; 

O Sr. º Fonseca tomou a palavra e fez uma explicação sintetizada ao PPI (em 

anexo). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. º Presidente da Assembleia colocou a votação o PPI, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

 

3.4 Discussão e votação do Mapa de Pessoal 

O Sr. º Presidente colocou a votação o mapa de pessoal, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

 

Final da Ata 

 

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

a sessão, eram vinte horas e trinta minutos, 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 

 

 


