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Ata nº 163/2018 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte horas no 

Centro Cultural do Paço, reuniu a Assembleia de Freguesia de Rossas, em 

sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1º Período antes da ordem do dia --------------------------------------------------------- 

Ponto 1- Tratar de assuntos de interesse para a freguesia. ----------------- 

2º Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1- Apreciação, discussão e votação do regimento da Assembleia de 

Freguesia ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2-Informação da Sr.a Presidente da Junta sobre a atividade da 

mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3- Apreciação, discussão e votação da Prestação de contas 

referente a 2017 -------------------------------------------------------------------- 

3º Período destinado ao público ------------------------------------------------------------- 

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

-Foi aberta a sessão pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel 

Marques de Pinho (PSD/CDS-PP), coadjuvado pela primeira secretária, Glória 

Regina Tavares (PSD/CDS-PP) e pelo segundo secretário, Ricardo Picão 

Fernandes (PSD/CDS-PP). Assinaram a lista de presenças, para além dos 

mencionados, os seguintes Membros:---------------------------------------------------

--Da Coligação “Somos Arouca” (PSD/CDS-PP)-  Maria Isabel Brandão Tavares 

e Valdemiro G. Pinho Tavares.------------------------------------------------------------ 

--Do Partido Socialista (PS)- Sandra Mariza Garrido Duarte e Pedro Miguel 

Bastos Ferreira------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, tendo sido 

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

1º Período antes da ordem do dia  

 
Passando-se ao Período antes da ordem do dia e pelo seu ponto um, relativo à 

intervenção dos membros da Assembleia, não tendo havido qualquer 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 
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2º Ordem do dia 

 
No que diz respeito ao período de Ordem do dia, e ao seu primeiro ponto sobre 

a apreciação, discussão do Regimento da Assembleia de Freguesia, foi proposto 

pelo elemento Pedro Bastos (PS) que as atas em suporte informático era uma 

boa solução e que deveria ser acrescentado ao ponto 2, alínea f, “em suporte 

informático”. Realça também a importância de os elementos da assembleia terem 

conhecimento da ata, antes da reunião, pelo que sugeria que fosse acrescentado 

ao ponto 4 do artigo 24ºdo regimento, “bem como a minuta da ata da reunião 

anterior”. Também alertou que era importante que a assembleia tivesse 

conhecimento prévio das datas previstas para as assembleias ao longo do ano. 

Foi proposto ainda, por Sandra Duarte, a alteração da ordem do artigo 35º 

“Período de intervenção do público”, pelo artigo 37º “Período de Ordem do dia”. 

Após estas alterações o documento foi colocada à votação, tendo sido aprovado 

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

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

Passando-se ao segundo ponto relativo às informações da Presidente de Junta 

sobre a atividade da Junta de Freguesia, tendo esta, referido o seguinte: --------

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

- A junta de freguesia tem facultado aulas de atividade física para um público 

mais velho, iniciativa esta que foi do agrado do público. .---------------------------

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

- A página da junta irá sofrer atualizações, no que se refere às fotografias dos 

elementos, bem como os contactos.-----------------------------------------------------

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

- Foi assinado um contrato com Câmara Municipal para manutenção e 

conservação dos caminhos vicinais, no entanto até à data ainda não foi feito 

muito mais, devido às más condições climatéricas. ---------------------------------- 

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

- Há um caminho em Provesende que ainda não se acabou por incumprimentos 

do empreiteiro da obra. ------------------------------------------------------------------- 

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

- Foi efetuado um prolongamento da rede elétrica nas Carvalheiras para 

melhorar as condições luminosas do caminho. -------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- As contas relativas ao abastecimento de água para o cemitério têm sido muito 

elevadas, pelo que a junta de freguesia terá que repensar a forma de 

abastecimento deste local. Assim a junta entrará em contacto com a fábrica da 

igreja por forma a permitir que parte da água existente na quinta da Quebrada, 

seja cedida para o cemitério. A este propósito também foi referido que era 

importante a colocação de temporizadores nas torneiras de cemitério, o que 

poderá ajudar na poupança da água. --------------------------------------------------

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

- Quanto à toponímica da freguesia está em processo de conclusão, parecendo 

estar agendada para o início de maio. Sobre esta matéria a presidente esclareceu 

que o documento já foi alterado e encontra-se na Câmara Municipal de Arouca, 

para ser aprovado e só depois se poderá divulgar, onde constam os nomes das 

ruas. Neste ponto também entreviu o membro da Junta de Freguesia José Paulo 

esclarecendo que após aprovação deve ser dado a conhecer aos membros da 

assembleia, que poderão opinar e sugerir algumas alterações e que tem que 

passar sempre por um parecer técnico. Realçando que este processo é sempre 

muito complicado e melindroso, pois não se consegue atribuir todos os nomes 

de pessoas que marcaram a freguesia, podendo-se assim suscitar alguns 

constrangimentos. ------------------------------------------------------------------------- 

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

- A Junta tem dado apoio no preenchimento e entrega do IRS às pessoas da 

freguesia, até agora já se contabilizou cerca de 120 famílias. --------------------- 

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

- Em termos sociais foi pedido apoio para reparar uma casa de um senhor com 

dificuldades, já foi solicitada a um carpinteiro para início da referida reparação  

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

- Foram reparadas duas paragens de autocarro a pedido da Transdev.----------  

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

- Existem ainda algumas obras prioritária, nomeadamente a colocação de 

alcatrão na estrada de Sub Rego e ainda a colocação de bicos no sistema de 

rega, no campo de Lazer de Sinja, para evitar estragos durante o Verão.--------- 

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

Quanto ao terceiro ponto relativo à Apreciação, discussão e votação da 

Prestação de contas referentes a 2017, o Presidente da Assembleia abriu a 

discussão para apreciação do documento tendo pedido a palavra Pedro Miguel 

Bastos Ferreira (PS). Este questionou qual o significado da rubrica relativa à 
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“Medida Emprego Jovem Ativo”, se efetivamente foi gasto e para quem foi 

atribuído. E ainda a rubrica referente a “gastos de transporte”. Quanto à 

primeira rubrica o membro da Junta de Freguesia José Paulo esclareceu que 

essa verba foi atribuída ao programa POC direcionado aos jovens. Houve alguma 

dificuldade em selecionar os jovens e os que foram selecionados, não aceitaram 

por acharem o valor a pagar muito baixo. Tratando-se de uma medida muito 

importante que deveria existir por mais tempo, para se poder dinamizar 

atividades ao longo do Verão. Quanto aos gastos em combustível a Presidente 

de Junta descreve que esse valor diz respeito aos gastos com o transporte de 

crianças para o Polo Escolar de Rossas, bem como, nos serviços para a sala 

sénior. Ainda foi questionada a verba de 795€, relativa a outros bens, o 

tesoureiro da junta esclareceu que se refere a situações não específicas, e que 

não podem ser inseridas noutras rubricas. Outro ponto questionado foi o valor 

de 4568,10€ relativo a conservação de bens, que deveria estar mais 

descriminado, quais as intervenções efetuadas. A este propósito foi esclarecido 

que nesta rubrica está inserida uma grande diversidade de pequenas obras 

efetuadas na freguesia e que não são obras novas, tais como reparação de 

caminhos, ligação da água ao cemitério e que seria muito difícil descriminar a 

totalidade neste documento. O mesmo membro da assembleia ainda questionou 

o valor atribuído às coletividades no valor de 5 600€,qual o critério de atribuição 

e quais as coletividades contempladas. Como resposta a esta intervenção pediu 

a palavra o membro da junta de freguesia José Paulo, referindo algumas 

associações contempladas, e que fizeram os seus pedidos junto da Junta de 

Freguesia, tais como os Unidos de Rossas, Grupo Recreativo, Escuteiros, 

Associação de Pais, Festividades da Sr. Do Campo. Para esta última o valor 

atribuído foi de 2500€, verba que não tem sido alterada desde o tempo em que 

o Sr. Azevedo era presidente. A este propósito Sandra Duarte (PS) entreviu 

referindo que seria importante criar um regulamento para atribuição de apoios. 

Em resposta a esta intervenção, a presidente de junta respondeu que esta 

sugestão seria bem aceite, e que sugeria a esta assembleia a criação de uma 

proposta, sendo esta posteriormente analisada, onde deveriam constar os 

critérios de atribuição, tais como o plano de atividades. No entanto, esta 

ressalvada que se deveria manter alguma rubrica em aberto para aquelas 

situações pontuais que possam surgir. Dando como exemplo da Feira Agrícola, 

que é apoiada pela junta de freguesia em cerca de 2900€, e é uma prova que se 

pode fazer muito, com uma verba tão baixa e onde as coletividades da freguesia 
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poderiam contribuir de forma mais significativa nesta iniciativa. -----------------

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

Finalmente foi colocada à votação o supracitado documento pelo Presidente da 

Assembleia de Freguesia tendo sido aprovado por maioria, com :------------------ 

-Cinco a favor: Manuel Marques de Pinho (PSD/CDS-PP), Glória Regina Tavares 

(PSD/CDS-PP), Ricardo Picão Fernandes (PSD/CDS-PP), Maria Isabel Brandão 

Tavares (PSD/CDS-PP), Valdemiro G. Pinho Tavares (PSD/CDS-PP).------------- 

-Duas abstenções: Sandra Mariza Garrido Duarte (PS) e Pedro Miguel Bastos 

Ferreira (PS).-------------------------------------------------------------------------------- 

3º Período destinado ao público 

 
Quanto ao período destinado ao público o cidadão José Paulo, entreviu referindo 

que a empresa das Águas do Norte mais uma vez fez uma intervenção nas 

condutas, agora na rua que vem da Barroca, que interfere na via pública 

deixando a obra a meio. O mesmo acontece sempre que estes reparam as 

condutas, abrindo os buracos, e não reabilitam o pavimento. Destaca ainda a 

importância da parceria entre a junta de freguesia e fábrica da igreja, para 

abastecimento de água para o cemitério. Ainda destaca a limpeza na Quebrada 

efetuada pelo agrupamento de escuteiros e fábrica da Igreja, onde se encontra 

o tanque de abastecimento de águas para os incêndios. Era importante realçar 

a sua importância, na época de Verão e que a autarquia e Proteção Civil viesse 

ao local, tomar conhecimento da intervenção realizada. ---------------------------- 

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

Não tendo mais assuntos a tratar o Presidente da Assembleia encerrou a sessão 

da qual foi lavrada a presente ata que será lida e aprovada em próxima reunião 

de assembleia, sendo posteriormente assinada conforme previsto no Regimento 

de Assembleia de Freguesia, no número 5 do Artigo 67º. ---------------------------

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

O Presidente da Assembleia: _____________________________________________ 

A 1ª Secretária: ___________________________________________________________ 

O 2º Secretário: ___________________________________________________________ 


