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Ata da sexta reunião da Assembleia de Freguesia para o mandato 2017-2021 

Aos vinte e três dias do mês de Novembro de 2018, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu em 

sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Vila Chã, na Sede da Junta de Freguesia, conforme 

convocatória da respetiva Presidente a doze de Novembro 2018. ---------------------------------------------------- 

Aberta a sessão, o Presidente Substituto cumprimentou os presentes, agradeceu a presença do público 

dando início à sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------- 

O Presidente Substituto apresentou a carta de suspensão da Presidente da Assembleia passando à sua 

leitura (Doc. Anexo nº. 1). De seguida passou à tomada de posse da deputada Luciana Silva. Informou 

também que o Senhor Deputado Jaime Manuel Miranda de Oliveira apresentou uma carta que foi lida a 

todos os presentes, carta essa a informar que não poderia comparecer à presente Assembleia, solicitando 

a sua substituição (Doc. Anexo nº. 2). Assim, o Presidente Substituto informou que a cidadã Orquídea 

Maria Martins Pereira Alves irá substituir o deputado em falta, tendo esta já tomado posse em assembleia 

anterior. O Presidente Substituto informou ainda que a Senhora Deputada Deolinda Passos apresentou 

uma carta que foi lida a todos os presentes, carta essa a informar que não poderia comparecer à presente 

Assembleia, solicitando a sua substituição (Doc. Anexo nº. 3). Assim, a Presidente informou que a cidadã 

Albina Maria da Silva Ferreira irá substituir o deputado em falta, tendo esta já tomado posse em 

assembleia anterior. De seguida, o Presidente Substituto convidou a Senhora Deputada Orquídea Alves 

para fazer parte da mesa para assim esta estar devidamente constituída. ------------------------------------------ 

Compareceram assim a esta sessão todos os membros eleitos desta Assembleia de Freguesia, 

designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Movimento NAU: Pedro Santos, Vera Miranda, Álvaro Quintas, Orquídea Alves e Luciana Silva. ------------- 

Partido Socialista: Júlio Ramos, Armando Lopes, Henrique Santos, Albina Ferreira. ------------------------------ 

A Junta de Freguesia encontrava-se representada por todos os seus membros. ---------------------------------- 

Iniciado o período de Antes da Ordem do Dia, o presidente Substituto comunicou à Assembleia que 

recebeu uma proposta de um voto de pesar apresentado pelos Deputados do Movimento NAU e pelo 

Executivo da Junta de Freguesia. Colocada a proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade 

e, seguidamente, lida pelo Presidente da Mesa (Doc. Anexo nº. 4). Seguiu-se o minuto de silencio. --------- 
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Em conformidade, o Presidente Substituto relembrou os pontos da ordem de trabalhos, conforme se 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Antes da ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Apreciação de informação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia acerca das atividades 

desenvolvidas pela Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Assuntos gerais de interesse autárquico. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. Aprovação da ata da sessão anterior; -------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2019; ------------ 

2.3. Discussão e votação da alteração da postura de trânsito na Freguesia de Vila Chã; -------------- 

2.4. Discussão e votação da identificação das praias concessionadas. ------------------------------------- 

3. Após a ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. Período para intervenção e esclarecimento ao público. --------------------------------------------------- 

Seguidamente o Presidente Substituto comunicou à Assembleia que estava aberto o período de 

informação do Presidente da Junta sobre as atividades desenvolvidas. --------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta agradeceu a presença de todos e começou por comunicar que o passeio junto 

ao Dunas se encontra concluído. Informou que foi implementada a medicina do trabalho para os 

funcionários da junta de freguesia (JOLICA). Referiu que a junta realizou trabalhos de manutenção do 

cemitério, que a Rua Padre Ventura Teixeira foi inaugurada, acabou a drenagem da Travessa do Fontelo 

e foi colocado um espelho no cruzamento 4 caminhos, que foram colocadas placas informativas em todas 

as ruas, que foram realizados arranjos nas paragens de autocarros, que foi afixado o roteiro turístico, que  

foram colocadas placas informativas dos resíduos caninos, que foi colocada informação  sobre o serviço 

de enfermagem na junta de freguesia, que foram colocados painéis informativos em vários locais da 

freguesia e por último que foi colocada uma caixa dos correios no caminho das agras. ------------------------- 

Seguidamente o Presidente da Substituto comunicou que estava aberto um período para análise de 

questões que os Senhores Deputados ou o Presidente da Junta entendam colocar, desde que de interesse 

para a Freguesia e de caráter não deliberativo. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes perguntou se foi a junta de freguesia a retirar os “mecos” ao lado do 

Café da Eduarda. O Senhor Presidente da Junta responde que não tem conhecimento. ------------------------ 
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O Senhor Deputado Júlio Ramos refere que a Rua da Buzieira está intransitável e perguntou como foi a 

escolha da medicina do trabalho. O Senhor Presidente da Junta responde que foram analisadas várias 

propostas. Em relação a Rua da Buzieira responde que foi a chuva que cavou a terra e é normal que isso 

aconteça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Henrique Santos pergunta o que tem a dizer em relação à Orla Costeira. O Senhor 

Presidente da Junta responde que está em consulta e não tem muita informação. A Junta de Freguesia 

entende que conforme for o resultado que nos devemos manifestar. O Senhor Deputado Júlio Ramos 

entende que a junta de freguesia deve ir junto da população porque é um caso grave. O Senhor Presidente 

da Junta responde que está disposto a defender esta população até às últimas consequências. O mapa 

ainda não está concluído em relação às habitações e, portanto, em relação a este assunto ainda não tem 

resposta conclusiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Henrique Santos entende que a Junta de Freguesia deve dar um “jeitinho” à fotografia 

dos pescadores situada no largo dos pescadores. O Sr. Presidente referiu que estavam a analisar a 

questão, pois a junta de freguesia pediu o edifício do ISN para ser a sede da Associação de Pescas, pelo 

que quando a junta realizar obras nesse edifício tratarão da fotografia. -------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes relembra o assunto do campo de futebol, que se falou com o 

proprietário e nada foi resolvido. O Senhor Presidente da Junta responde que falou com o filho do 

proprietário e ainda aguarda resposta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes sugere que o jardim à entrada de Vila Chã deve ser arranjado. O 

Senhor Presidente da Junta responde que vai tratar do assunto. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Deputado Armando Lopes sugere também que a Rua José Estevão Coelho de Magalhães poderia 

ser arranjada. O Senhor Presidente da Junta responde que a vão arranjar. ----------------------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes pergunta se a Rua Fonte de Viana se poderia ser alargada. O Senhor 

Presidente da Junta responde que ainda não tem resposta em relação a esse assunto. ------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes questiona se o ringue ficará no mesmo local. O Senhor Presidente da 

Junta responde que para já vai ficar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Deputado Armando Lopes pergunta se o parque das merendas vai ficar no local referido. O 

Senhor Presidente da Junta responde que ainda não obtiveram resposta. ----------------------------------------- 
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A Senhora Deputada Luciana Silva pergunta em que ponto está a situação da Rua José Estevão Coelho de 

Magalhães. O Senhor Presidente da Junta responde que a Câmara Municipal está a projetar lombas e 

passeios para peões e em relação a rotundas estão em estudo. ------------------------------------------------------- 

De seguida o Presidente Substituo apresentou as propostas recebidas pelo executivo da Junta de 

Freguesia. Passou a apresentar a proposta relativa à alteração da postura de trânsito na Rua das Flores, 

passando à sua leitura (Doc. Anexo nº. 5). De seguida a proposta foi colocada a votação sendo aprovada 

por unanimidade. A segunda proposta apresentada foi relativa à colocação da identificação de todas as 

praias concessionadas (Doc. Anexo nº. 6), passando à sua leitura. De seguida a proposta foi colocada a 

votação sendo aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente Substituto detetou que as propostas referidas anteriormente faziam parte dos 

pontos 2.3 e 2.4 da ordem do dia, ficando assim esses pontos discutidos. ------------------------------------------ 

De seguida, o Senhor Presidente Substituto passou a apresentar as restantes propostas. Passou a 

apresentar a proposta relativa ao nome a ser dado à rua inaugurada dia 22 de Novembro de 2018, 

passando à sua leitura (Doc. Anexo nº. 7). A proposta foi colocada a votação, sendo aprovada por 

unanimidade. De seguida, foi apresentada a proposta relativa à colocação de um sinal de Stop junto da 

casa do Sr. Valdemar Santos, passando à sua leitura (Doc. Anexo nº. 8). A proposta foi colocada a votação, 

sendo aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se de seguida aos assuntos incluídos na ordem do dia. -------------------------------------------------------- 

1. Aprovação da ata da sessão anterior ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o Presidente Substituto informou que a referida ata foi distribuída a todos os senhores 

deputados e questionou se algum dos senhores deputados tem algum reparo a fazer. ------------------------- 

O Senhor Deputado Júlio Ramos refere que na página 3 não foi o Senhor Presidente da Junta que 

respondeu sobre o edital, mas sim a Secretária e, no mesmo parágrafo, que a falha assumida não foi pelo 

Executivo da Junta, mas sim pelo Tesoureiro. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Deputada Albina Ferreira refere que na página 4, quando foi falado sobre a confusão das praias 

nas notícias, disse que a Presidente da Câmara devia ter sido chamada à atenção nesse sentido pelo 

Presidente da Junta de Freguesia e isso não consta na ata. ------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Deputado Júlio Ramos refere que a Rua Padre Ventura Teixeira não foi inaugurada mais cedo 

porque o executivo da junta não tinha boas relações com o proprietário. ------------------------------------------ 

O Senhor Deputado Henrique Santos refere que as atas devem estar mais detalhadas. E que em atas 

anteriores falharam alguns detalhes tais como o Senhor Presidente da Junta se ter referido a uma região 

da freguesia como “estes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os Senhores Deputados foram chamados a atenção pelo Presidente Substituto por estes assuntos 

estarem fora de tempo, pois deviriam ser falados no período antes da ordem do dia. -------------------------- 

O Senhor Deputado Júlio Ramos relembra que o Senhor Nuno Silva disse que a anterior junta não fez nada 

em relação ao campo de futebol e não constava em ata. ---------------------------------------------------------------- 

2.2. Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2019. --------------------- 

O Senhor Deputado Henrique Santos faz referência ao aumento do valor com pessoal e despesas na qual 

houve um aumento de 42%. O tesoureiro não tem resposta e diz que vai fazer a análise sobre este assunto. 

O Senhor Deputado Armando Lopes diz que é preferível aumentar ao pessoal do que fazer o jardim. ------ 

O Senhor Deputado Henrique Santos pergunta se há fonte de verdade que a Câmara Municipal irá dar 

50 000 € para obras. O tesoureiro responde que a Câmara Municipal vai investir em uma obra nesse valor. 

Colocada a proposta a votação esta foi aprovada com 5 votos a favor e 4 abstenções. ------------------------- 

Foi, entretanto, dada por encerrada a Ordem do Dia, tendo o Presidente Substituto informado o público 

presente que a sessão passaria a estar aberta às intervenções do público, informando aos presentes que 

desejassem intervir para se inscreverem junto da mesa, indicando o nome e rua onde residem. ------------ 

O Senhor Nuno Silva, morador na Rua do Caravela, desmente as acusações do Deputado Júlio Ramos que 

a Junta de Freguesia anterior não fez nada em relação ao campo de futebol, relembra que disse que se 

referiu a todas as Juntas anteriores. Refere ainda que aprova a alteração da postura de transito. O Senhor 

Presidente da Junta responde que o assunto estava esclarecido. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Raul Pereira, morador na Rua de Trás de Fieiro, questiona quanto à mudança de sentido de 

trânsito na Rua Trás do Fieiro. O Senhor Presidente da Junta refere que ainda não tem respostas 

conclusivas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Acácio Oliveira, morador na Rua da Chousa, pergunta se haverá solução para a Rua Cimo de Vila 

pois ficam estacionados carros nos dois sentidos. Refere ainda que não percebeu nada em relação ao 

orçamento. O Senhor Presidente da Junta responde que são apenas situações pontuais em certos 

estabelecimentos comerciais. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Rui Rodrigues, morador na Travessa das Flores sugeriu a utilização de retroprojetores na 

apresentação do plano atividades e orçamento para todos ficarem esclarecidos. O Senhor Presidente da 

Junta agradeceu a sugestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Euclides Teixeira, morador na Rua Particular do Facho, referiu que se falaram de vários assuntos 

e que na escola da igreja nada foi falado e é necessário obras, visto que se falaram nos 50 000 €. O Senhor 

Presidente da Junta responde que a escola não esta esquecida, já foi arranjado o jardim e já falou com a 

Senhora Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Carlos Moreira, morador na Rua do Facho, questionou se a Junta de Freguesia não tem 

ideia de colocar um multibanco na Rua do Facho e o porquê da festa de S. Mamede ser feita na Igreja, 

visto não existir espaço suficiente. O Senhor Presidente da Junta responde que o multibanco está no plano 

da Junta de Freguesia e que o local da festa tem de ser feito na Igreja por ser precisamente uma festa da 

Igreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Cesar Silva, morador na Rua do Facho, sugeriu um peditório para angariação de fundos para um 

autocarro. O Senhor Presidente da Junta agradeceu a sugestão. ------------------------------------------------------ 

Terminado o período de intervenções do público, a Presidente da Mesa informou a Assembleia de que, 

nada tivessem as obstar os senhores deputados, a ata seria aprovada na próxima sessão. Aproveitou para 

desejar a todos uma Boa Noite. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia: ______________________________________________________________________ 

O Primeiro Secretário: ___________________________________________________________________________ 

O Segundo Secretário: ___________________________________________________________________________ 

 


