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

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de 2019, 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 de dez de Abril de 2019. -------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a sessão, a Presidente da Assembleia cumprimentou os presentes, agradeceu a presença do 

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

A Presidente informou também que o Sr. 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. 1). Assim, a Presidente informou que a cidadã 

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

assembleia anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente 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. 2). 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. 

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

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

Movimento NAU: Susana Sousa, Pedro Santos, Vera Miranda, Álvaro Silva e Orquídea Alves. ---------------- 

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

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

Em conformidade, a Presidente da Mesa 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; -------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. Apreciação, discussão e votação do plano das contas do exercício de 2018 da Junta de 

Freguesia de Vila Chã; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Delegação legal de atribuições e competências municipais. ---------------------------------------------- 

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

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

Seguidamente a Presidente da Mesa comunicou à Assembleia que estava aberto o período de informação 

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

O Sr. Presidente da Junta agradeceu a presença de todos e comunicou que realizaram o roteiro da 

freguesia, mas não quiseram fazer a divulgação para o exterior sem primeiro dar conhecimento aos 

Senhores Deputados. Referiu que atualmente está apenas em Português, mas possivelmente será 

traduzido para Inglês. Vão identificar todas a praias com placas identificativas, já tendo sido colocada a 

placa na Praia do extremo de Vila Chã com Mindelo, mas a mesma foi retirada para ser retificada. Foi 

colocado um STOP na travessa da Fonte. Também se concretizou melhoramentos no cemitério, colocando 

placas nas sepulturas, referindo que apenas dois cidadãos não concordaram com as placas. Colocaram 

suportes de papel novos nas casas de banho e depósitos de cigarros. Quanto à escola continuam à espera 

de resposta da Câmara Municipal. Foram colocadas lombas na Rua José Estevão de Magalhães. Referiu 

que tem havido muito vandalismo nas paragens de autocarros e nos espelhos de trânsito, com muita pena 

da Junta de Freguesia. Informou que vai ser colocado um Toten na entrada da Freguesia. Informou 

também que está a ser restaurada a rua Fundo de Vila que há muito já esperavam. Vai ser restaurada a 

Travessa dos Fontelos para levar drenagem. Informou também que em breve vai ser instalado um 

multibanco na zona da praia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente a Presidente da Mesa 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 Júlio Ramos questionou o Senhor Presidente da Junta sobre ter ouvido que a Capela 

da Nossa Senhora da Guia seria da Igreja novamente, pedindo esclarecimentos. O Presidente da Junta 

referiu que foi realizado um contrato de comodato. Os Deputados Henrique Santos, Júlio Ramos e 

Armando Lopes referiram que esse contrato não foi apresentado à assembleia. O senhor presidente da 

junta passou à secretaria para ler o referido contrato de comodato (Doc. Anexo nº. 3). O Senhor 

Presidente da Junta sugere que as assembleias sejam gravadas. ------------------------------------------------------ 
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O Senhor Deputado Henrique Santos pergunta se a promessa da Senhora Presidente da Câmara já foi 

cumprida. O Presidente da Junta diz que ainda aguarda que se cumpra. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta aproveitou para informar que o construtor da capela vai restaurar os seus 

degraus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Deputado Júlio Ramos pergunta porque é que a rua do Camás ainda não tem identificação. O 

senhor Presidente de Junta responde que já foi pedida, aguardando-a. --------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Henrique Santos refere que a placa da Rua José Estevão Magalhães está partida há 

muito tempo. O Presidente de Junta referiu que irá ser substituída. ------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes, pergunta se se esqueceu de falar sobre a limitação da freguesia 

aquando da sua intervenção. O Senhor Presidente da Junta informa que reuniu com a Junta de Mindelo e 

está convencido que vai ser difícil chegarem a acordo. O Senhor deputado Armando Lopes refere que 

haviam pessoas na reunião que não deviam estar presentes na reunião e foi permitido que estivessem. O 

Senhor Deputado Henrique Santos pergunta se o advogado da Junta de Freguesia esteve presente. O 

Senhor Presidente da Junta diz que não esteve presente, pois tinha audiências. O Senhor Presidente da 

Junta concordou apenas com o ponto perto da Escola de Mindelo, o restante não concordou. O Senhor 

Tesoureiro refere que a função de não permitir que outras pessoas estivessem na reunião seria da júri do 

tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Deputado Armando Lopes, questionou sobre questões levantadas na assembleia anterior, se já 

tinha resposta sobre elas, designadamente sobre o campo de futebol, passeio na Rua Estevão Magalhães, 

vedação no bairro da liberdade, parque de merendas, rua fonte de viana. Senhor Presidente da junta 

responde que quanto à vedação o fiscal respondeu que havia uma licença. Quanto ao campo de futebol 

não tem novidades. Na rua fonte de viana ainda não trataram de nada, por falta de tempo, pois está a 

debater-se com a capitania para que a casa salva vidas passe para a junta, para a poderem ceder à 

Associação de Pescas, bem como a instalação de um multibanco e tem perdido mais tempo com isso. 

Quanto ao parque das merendas ainda não deram qualquer passo, estando a dar prioridade a outros 

assuntos. Quanto ao passeio, ficará fora de questão pois retira muito espaço à estrada. ----------------------- 

O Senhor Deputado Júlio Ramos refere que o terreno na Rua dos Puços, onde a Junta de Freguesia guarda 

os materiais está um pouco abandalhado e se não acha que merecia ser limpo. O Presidente de Junta 
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refere que não concorda pois tem o limpo com frequência. O Sr. Deputado Aramando Lopes refere que o 

Sr. Benjamim o deixou limpo quando terminou o seu mandato. ------------------------------------------------------- 

A Presidente da assembleia questionou se os deputados concordavam com a gravação das assembleias, 

chamando a atenção que poderá ocorrer em algum momento a falha do sistema. Todos concordaram. -- 

A Presidente da assembleia questionou ao Sr. Deputado Júlio Ramos, na qualidade de representante do 

partido socialista, se, daqui em diante, poderia receber as convocatórias dos restantes deputados do seu 

partido, no sentido de facilitar a entrega das mesmas. O Senhor deputado aceitou. ----------------------------- 

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

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

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

Sobre este assunto a Presidente da Assembleia 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 Sr. Deputado Henrique Santos refere que as atas devem conter verdades não mentiras, e que a ata 

anterior possui um paragrafo que não é verdade. Ele contextualizou dizendo que em uma assembleia 

anterior foi referido na mesma a questão do barulho que o ringue poderá fazer, dizendo que mesmo que 

fosse para a zona do campo da bola incomodaria também as pessoas de lá, e que o que ele pretende que 

fique escrito é que o que foi dito foi “oh mas esses” e não “estes”. -------------------------------------------------- 

De seguida, foi colocada a aprovação da ata, tendo sido aprovada com 6 votos a favor, um contra e 2 

abstenções. 

2. Apreciação, discussão e votação do plano das contas do exercício de 2018 da Junta de Freguesia 

de Vila Chã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia questionou se os Senhores Deputados se queriam pronunciar. O Senhor 

Deputado Henrique Santos questiona em termos genéricos qual a razão de todas as rubricas terem sido 

corrigidas em relação ao orçamento. O tesoureiro responde que teve de fazer um ajuste de umas rubricas 

para as outras consoantes as necessidades durante o ano. Que na rubrica do pessoal houve um lapso 

cometido pelo centro de emprego, pelo que a JF suportou o custo com a pessoa até ao novo contrato, 

aumentando o valor da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Questionou a rubrica 0701, sobre o que estava previsto fazer e não se fez. Tesoureiro responde que o 

multibanco ainda não se realizou e quer deslocação de molokes foi assumida pela camara municipal. O 
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tesoureiro refere que se realizaram outras obras onde foi investido esse dinheiro. Se fosse necessário 

realizar as obras todas teria de ser pedido uma retificação ao orçamento. ----------------------------------------- 

O Tesoureiro referiu que houve um saldou positivo de mais de 9000 euros. --------------------------------------- 

De seguida, foi colocada a aprovação do orçamento, tendo sido aprovada com 5 votos a favor, um contra 

e 3 abstenções. 

3. Delegação legal de atribuições e competências municipais. ------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta refere que houve um lapso na assembleia anterior, pois esta delegação de 

competências deveria ter sido aprovada na mesma. ---------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Deputado Henrique santos sugere para dizer à camara municipal que o gasóleo e os custos de pessoal 

da junta é igual ao da Câmara, o tesoureiro referiu que houve um aumento. -------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia questionou se os Senhores Deputados se queriam pronunciar, não havendo 

nada a acrescentar o mesmo foi colocado a votação, tendo sido aprovada por unanimidade ----------------- 

Foi, entretanto, dada por encerrada a Ordem do Dia, tendo a Presidente da Assembleia 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 Roberto Casais morador na Rua Cimo de Vila, apresentou uma solução para as placas 

identificativas das ruas da freguesia. O Placard localizado no exterior da junta está sem luz, está satisfeito 

com a colocação do poste, faltando contudo a colocação de mais, por exemplo dois na rua trás de 

lavandeira e 3 ao ir para Labruge não tem luz, bem como outras zonas da freguesia sem luz. Continuam a 

existir muitos cães vadios sem que façam nada. Os mapas do metro com ruas que são de Vila Chã e são 

referidas como Mindelo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta responde agradece os reparos. Quanto aos postes de iluminação foram 

pedidos 7 postes de iluminação e só foi colocado um poste. Quanto às lâmpadas, já foi feito pedido a 

troca das lâmpadas mas tem havido muita demora. Vão analisar os restantes pontos. ------------------------- 
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A senhora Zulmira ramos, moradora na rua rio da gândara, refere que caiu a numeração de uma das 

campas, que a trouxe para a junta e que nada foi feito. O senhor presidente da junta refere que como 

ainda vão fazer mais reparos vão tratar dessa situação. ----------------------------------------------------------------- 

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

esta seria suspensa por 15 minutos de modo que fosse elaborada a ata para ser aprovada. Aproveitou 

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

Retomados os trabalhos, a Presidente da Assembleia solicitou ao Secretário da Mesa para ler a minuta da 

ata. Após a sua leitura integral, foi aprovada com 8 a favor e um contra -------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada pelas zero horas e doze minutos do dia trinta do mês 

de Abril de 2019, tudo constando da presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa. ----------- 

A Presidente da Assembleia: ______________________________________________________________________ 

O Primeiro Secretário: ___________________________________________________________________________ 

O Segundo Secretário: ___________________________________________________________________________ 

 


