SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GANDRA, REALIZADA NO DIA
VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA NÚMERO ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------ (Quadriénio 2017-2021) -------------------------------------------------------------- Aos vinte e nove dias de junho de dois mil e vinte reuniu no Pavilhão Gimnodesportivo da
Cidade de Gandra, sito na Avenida dos Desportos n.º 499 a Assembleia de Freguesia, sob a
presidência de Manuel Teixeira, primeiro secretário Nuno Barros em substituição de Cândido
Silva segundo secretário, Sérgio André em substituição de Jorge Oliveira. ---------------------------------- Estiveram presentes os seguintes membros:------------------------------------------------------------------ Partido Socialista (PS): Luís Matos, Sílvia Sá Pinto, Armando Leal e Sandra Gaspar. -----____ Partido Social Democrata (PSD): Manuel Teixeira, Alberto Ferreira, Sérgio André, Jorge
Oliveira, Rui Pedro em substituição da Cristina Barbosa e Gorete Nascimento em substituição
do Cândido Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram à reunião os seguintes membros: Mª Manuela Santos e Angelina Gonçalves. ---------- Às vinte e uma horas e trinta minutos, constatada a existência de quórum, o Presidente da
Assembleia declarou aberta a sessão.------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Teixeira, iniciou com a leitura da
correspondência dirigida à mesa de Assembleia de Freguesia. Começou com a carta do
Presidente da Assembleia Municipal que deu conhecimento da falta de comparência do
Presidente de Junta da Freguesia de Gandra na sessão ordinária da Assembleia Municipal
realizada a vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte. De seguida a carta de renúncia como
deputada da Assembleia de Freguesia da Cristina Barbosa e da carta de cessação de funções
de Jorge Oliveira como segundo secretário, mantendo as funções como membro efetivo da
Assembleia de Freguesia. O Presidente da Assembleia de Freguesia esclareceu que o deputado
Rui Pedro Martins da Rocha passa a deputado efetivo da Assembleia de Freguesia de Gandra
em substituição da ex-deputada Cristina Barbosa e Gorete Nascimento em substituição do
Cândido Silva, na presente assembleia. Posteriormente passou-se para a eleição do segundo
secretário, sendo eleito o Sérgio André com sete votos, contra três votos de Nuno Barros e um
voto da Sandra Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- Após solicitação para intervenção neste ponto, inscreveram-se as seguintes pessoas:
Manuel Teixeira, Armando Leal, Sílvia Sá Pinto, Nuno Barros e Alberto Ferreira. -------------------------- Tomou da palavra o Manuel Teixeira, começando por elogiar o trabalho de Jorge Oliveira
enquanto segundo secretário, referindo que o mesmo elaborou as atas com isenção. Deixou o
seu voto de solidariedade para com as familiares das vítimas do Covid-19 e a todos os
desempregados e/ou em situação de vulnerabilidade socioeconómica. ---------------------------------
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------- De seguida Armando Leal deixou o seu voto de solidariedade e pesar pelas vítimas do
Covid-19 passando a algumas questões, sendo a primeira para o Presidente da Assembleia
referente à não realização da Assembleia de Freguesia de abril, questionando que poderia ter
sido feita recorrendo-se aos meios tecnológicos/digitais. A segunda questão foi colocada ao
Presidente de Junta, inquirindo-o sobre a ajuda que a Junta tem prestado aos cidadãos afetados
pelo Covid-19 e seus familiares e se tem alguma estratégia pensada para os novos pedidos de
ajuda que possam surgir ou o despoletar de uma crise. Abordou, ainda, a questão da falta de
atualização do site, inquirindo o Presidente de Junta se pretende fazer a sua atualização até ao
final do mandato, alegando ser um meio de comunicação que pode privilegiar a população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta à primeira questão, o Presidente de Assembleia referiu que o país se
encontrava em estado de calamidade, não sendo possível a reunião presencial, tendo sido dada
a possibilidade da aprovação das contas até trinta de junho de dois mil e vinte, estando em
votação nesta assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente de Junta iniciou a sua intervenção referente ao assunto anterior, aludindo
desconhecer a realização de qualquer assembleia em todo o país, afirmando estar a decorrer a
Assembleia de Freguesia relativa ao mês de abril, uma vez que foi dada a possibilidade desta se
realizar até ao dia trinta de junho. Referente à questão dos pedidos de ajuda das vítimas do
Covid-19, o Presidente de Junta referiu que recebeu pedidos de ajuda, mas também, foi
contactado por pessoas que se voluntariaram para ajudar no que fosse preciso. Referiu ainda
que a Junta distribuiu gratuitamente duas mil e quinhentas máscaras à população e como forma
de evitar aglomerados levou as máscaras a casa das pessoas que as solicitaram. Encerraram e
desinfetaram o cemitério e outros espaços públicos. Apoiaram os mais idosos nas suas compras
e levantamento de pensões/reformas. Apoiaram o Centro Social na distribuição de bens
alimentares e aquisição de batas, num conjunto múltiplo de ações. No que respeita a estratégias,
o Presidente de Junta refere estarem atentos e conscientes que a pandemia e a crise estão longe
do seu término e como tal vão disponibilizar uma verba maior para apoio social. Por fim, referente
ao site, o Presidente, Paulo Ranito, louvou a persistência de Armando Leal e referiu que nas
próximas semanas, vai o próprio tratar da sua atualização. ------- Sílvia Sá Pinto cumprimentou os presentes e fez referência aos tempos atípicos que
vivemos, resultado da pandemia pelo Covid-19. De seguida felicitou o novo Presidente do Clube
Aliança de Gandra, desejando-lhe muito sucesso nesta nova etapa. Quanto à situação do Covid19, parabenizou os funcionários da Junta de Freguesia de Gandra pelo trabalho de proximidade
demonstrado. Fez referência a quatro instituições da Freguesia que são, a Casa Amiga, o Olhar
Atento, as Vicentinas e o Centro Social e Paroquial de Gandra afirmando que devemos apoiar e
reforçar as ajudas. Afirmou que concorda com o Presidente de Junta, sendo os bens alimentares
a ajuda mais premente, reforçando que não deve faltar alimentação nas famílias. Voltou a surgir
a mesma questão referente ao plano que a Junta deve traçar para ajudar as famílias de Gandra
afetadas pela pandemia. Em resposta, o Presidente de Junta refere não haver um plano escrito,
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mas o assunto tem sido debatido e as estratégias geridas diariamente mediante as necessidades
e o período de incertezas que vivemos. Refere repensar nos apoios que vão dar às instituições,
atendendo às necessidades de cada uma. Acrescentou, ainda, que a instituição Olhar Atento
tem outro objeto social. ---------------------------------- Nuno Barros perguntou como se encontra a situação das casas de banho na Praça S.
Miguel e constatou estarem a colocar tapete betuminoso junto ao Pingo Doce, questionando o
Presidente se iriam colocar noutros sítios da Freguesia. O Presidente respondeu que já existe
uma planta para a construção das casas de banho, em princípio, com o apoio integral da Câmara,
referindo a importância do apoio de Renato Almeida neste processo. Relativamente à rua que
estava a ser pavimentada, o Presidente referiu que é uma obra feita na íntegra pela Câmara
Municipal de Paredes, estando neste momento mais três obras em curso com o apoio da Câmara
Municipal de Paredes, sendo estas a requalificação das ruas Campo da Pica, Travessa Gandra
de Moreira e Rua da Eira Velha. ----------------------------------------------------------------- De seguida interveio Alberto Ferreira, começando por cumprimentar os presentes e por
felicitar a Junta de Freguesia de Gandra pela limpeza das ruas. De seguida felicitou Mário Rocha
pelo trabalho incansável prestado aos idosos e demais pelos efeitos causados pela pandemia.
De seguida agradeceu à Junta de Freguesia de Gandra e ao Renato Almeida pelas novas
instalações cedidas ao Moto Clube de Gandra, sendo estas umas instalações dignas e pelas
quais irão zelar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta às palavras dirigidas de Alberto Ferreira interveio Mário Rocha, afirmando que
não se sentiria bem com as palavras que foram só dirigidas à sua pessoa, pois o trabalho foi de
toda a equipa da Junta de Freguesia de Gandra e que realmente fizeram tudo para que não
faltasse nada às pessoas. De seguida interveio o Presidente de Junta, explicando que existe
uma calendarização para a limpeza das ruas e que esta nunca pode ser iniciada antes de maio,
com uma duração em média de cerca de dois meses e meio até ser finalizada, daí por vezes
haverem algumas críticas, pois não é possível fazerem a limpeza de todas as ruas ao mesmo
tempo, garantindo que todas as ruas são limpas. Refere ainda que o ideal seriam duas ou mais
limpezas anuais, para as quais não tem orçamento. O Presidente dirige-se ainda a Mário Rocha
louvando também todo o trabalho prestado aos cidadãos de Gandra, fruto da pandemia, pois foi
excecional. Dirige-se também a Alberto Ferreira, referindo que aguarda então pelo convite para
a inauguração das novas instalações do Moto Clube de Gandra, logo que terminem estes tempos
atípicos que vivemos. O Presidente terminou a sua intervenção com um agradecimento à
Câmara Municipal de Paredes, aqui representada pelo Renato Almeida, pedindo a este que leve
a mensagem ao Presidente da Câmara, por tudo o que o Município tem feito por Gandra, na
pavimentação de ruas, na ajuda das obras do cemitério, no apoio no combate a esta pandemia,
no apoio da construção dos balneários do Clube Aliança de Gandra e também na verba
disponibilizada no montante de cento e vinte mil euros para a construção da nova praça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------
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------- 2.1. Discussão e votação da ata da sessão anterior----------------------------------------------------- Após abertura das inscrições para discussão deste ponto, inscreveu-se Sílvia Sá Pinto.
------- Sílvia Sá Pinto iniciou a sua intervenção fazendo um reparo na conjugação dos verbos
escritos na ata, entendendo que deveria haver mais coerência na aplicação dos termos para
todos os intervenientes, referindo ainda que a conjugação errada altera por vezes o contexto da
frase. De seguida a ata foi colocada à votação, sendo aprovada com seis votos a favor da
bancada do PSD e cinco abstenções, uma da bancada do PSD e quatro da bancada do PS. ---------- 2.2. Informação escrita do Presidente ----------------------------------------------------------------------- Ninguém interveio neste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Documentos de prestação de contas (ano dois mil e dezanove) ----------------------------- Após abertura das inscrições para discussão deste ponto, inscreveu-se Sílvia Sá Pinto e
Jorge Campanhã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sílvia Sá Pinto iniciou a sua intervenção referindo que não concorda com a falta de
transparência nas contas, mencionando não entender o porquê de se inflacionar tanto o
orçamento, sendo que o executado não corresponde, havendo uma grande disparidade de
valores. Sugere que seja feito um orçamento retificativo, sendo este mais correto e mais
transparente para a Junta de Freguesia. Em resposta o Presidente de Junta refere que esta é
uma prática reiterada de longa data que tem vindo a ser corrigida, mas como a inscrição de
receitas e despesas nos orçamentos, tem que ser a média dos últimos vinte e quatro meses, têm
vindo a corrigir gradualmente. Refere ainda que há uma diminuição quer da despesa, quer da
receita relativa ao ano dois mil e dezoito e dois mil e dezanove e para dois mil e vinte, também.
Refere também que a execução foi excelente, sendo de oitenta e sete por cento a taxa de
execução das receitas correntes, o problema surge nas receitas de capital, pois previam a venda
de um terreno no montante de duzentos e oitenta mil euros, negócio que não aconteceu, o que
se traduz na diminuição substancial quando se soma as receitas de capital e as receitas
correntes. Refere ainda que se o negócio da venda do terreno acontecer em dois mil e vinte, a
execução orçamental irá ultrapassar os noventa por cento, desconhecendo qualquer autarquia
que o tenha conseguido fazer. Termina a sua intervenção afirmando que não há falta de
transparência, mas sim excesso, afirmando ainda que não há nenhuma Freguesia do Concelho
com o orçamento tão detalhado e transparente como o da Freguesia de Gandra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Campanhã iniciou a sua intervenção por cumprimentar os demais presentes,
referindo que exerceu as funções de segundo secretário com enorme responsabilidade,
desejando felicidades e votos de bom trabalho ao novo secretário. De seguida e relativamente
aos documentos de prestação de contas, este refere que a regra do equilíbrio orçamental está
mais uma vez assegurada. Faz ainda uma análise comparativa com outros anos, concluindo que
melhorou a percentagem de execução orçamental. Destaca também a regra do limite de
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endividamento, sendo que até neste ponto nem a cinquenta por cento estamos do limite, o que
demonstra eficácia, transparência e rigor orçamental do executivo.--------------------------------------------- De seguida foi colocada à votação a aprovação dos documentos de prestação de contas,
sendo aprovados com sete votos a favor da bancada do PSD e quatro abstenções da bancada
do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Aprovação do inventário existente à data de trinta e um de dezembro de dois mil
e dezanove --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após abertura das inscrições para discussão deste ponto, ninguém se inscreveu.----------------- De seguida foi colocada à votação a aprovação do inventário existente à data de trinta e
um de dezembro de dois mil e dezanove, sendo aprovado com sete votos a favor da bancada do
PSD e quatro abstenções da bancada do PS.-------------------------------------------------------------------- 2.5. Primeira revisão orçamental – Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita Para Ratificação------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dada a possibilidade de intervenção ao Presidente de Junta para esclarecimentos antes
da abertura das inscrições para intervenção neste ponto, este refere que esta revisão surge pelo
motivo de que em dois mil e dezanove aquando da aprovação do orçamento para dois mil e vinte,
não se previa um conjunto de três receitas, duas delas provenientes do Município de Paredes e
outra correspondente a devoluções por parte da EDP, pois trocaram de fornecedor de energia e
houve lugar a um acerto, uma vez que parte das cobranças terão sido por estimativa. Com isto
foi necessário a criação de novas rúbricas e acertos na receita de capital proposta anteriormente,
para se manter o equilíbrio orçamental.------------------------------------------------ Não havendo ninguém que quisesse intervir, foi colocada à votação a aprovação desta
alteração modificativa ao orçamento da receita, sendo esta ratificação aprovada com sete votos
a favor da bancada do PSD e quatro abstenções da bancada do PS.------------------------------------------ 2.6. Segunda revisão orçamental – Alteração modificativa ao orçamento – integração
do saldo de gerência – Para ratificação--------------------------------------------------------------- Dada
a possibilidade de intervenção ao Presidente de Junta para esclarecimentos antes da abertura
das inscrições para intervenção neste ponto, este refere que esta alteração resulta da integração
do saldo da gerência relativo ao ano dois mil e dezanove, pois quando o orçamento de dois mil
e vinte foi planeado não se sabia qual o valor que iria transitar do ano de dois mil e dezanove.
Por outro lado, ao incluir esta alteração, também foi necessário alterar a despesa, alterando
sobretudo a rubrica que engloba as despesas relativas ao combate do covid19.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo ninguém que quisesse intervir, foi colocada à votação a aprovação desta
alteração modificativa – integração do saldo de gerência, sendo esta ratificação aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- 2.7. Alteração ao mapa de pessoal (ano dois mil e vinte) – Para discussão e votação-------- Dada a possibilidade de intervenção ao Presidente de Junta para esclarecimentos antes
da abertura das inscrições para intervenção neste ponto, este contextualizou a situação,
referindo que já no ano passado foi trazida a esta assembleia uma alteração ao mapa de pessoal
que teria que ver com a regularização dos trabalhadores precários. Foi contratada uma empresa
para o efeito, mas as coisas não funcionaram, sendo que tomaram a decisão de anulação do
procedimento anterior e criaram um novo procedimento e com isto um novo mapa de pessoal.
Existe uma diferença neste novo mapa de pessoal, pois foi criado um novo lugar, de técnico
superior. Este lugar foi pensado para um funcionário que está a terminar a sua licenciatura, para
que possa ter progressão na sua carreira, uma vez que se encontra como assistente técnico,
mas já desempenha funções de técnico superior. ----------------------------------------- Pedindo a palavra, o deputado Armando Leal, questiona quais as funções deste funcionário
sendo elucidado pelo Presidente de Junta das funções exercidas pelo mesmo, como gestão das
instalações de distribuição de água. ------------------------------------------------------------- Pedindo a palavra o deputado Luís de Matos, questiona há quanto tempo este funcionário
exerce estas novas funções ou se foram sempre as mesmas. Em resposta o Presidente de Junta
refere que as funções têm vindo a evoluir, identifica o funcionário Bruno Viana e refere ainda que
as capacidades deste, estavam anteriormente desaproveitadas e este é uma mais-valia para a
freguesia nas funções que exerce, pois exerce atualmente funções que anteriormente eram
contratadas a empresas externas. Refere ainda que este funcionário já se encontra com estas
funções, há pelo menos cinco anos.------------------------------------------------------ Não havendo mais ninguém que quisesse intervir, foi colocada à votação a aprovação
desta alteração ao mapa de pessoal, sendo esta alteração aprovada por unanimidade.------------------ 2.8. Regulamento de organização dos serviços da Junta de Freguesia de Gandra –
Para Discussão e Votação --------------------------------------------------------------------------------------------- Após abertura das inscrições para discussão deste ponto, inscreveu-se Armando Leal. --------- Tendo a palavra Armando Leal, este deixa a nota que para executar estes pressupostos
que estão no documento, é necessário passar para a prática e relembra o compromisso
assumido pelo Presidente na atualização do site, sendo este um passo importantíssimo, para
que consiga comunicar de forma próxima com os cidadãos, divulgando a informação normal da
ação governativa. Pede ainda que divulgue as contas de gerência do ano dois mil e dezanove e
dois mil e vinte, bem como as atas em falta e outros assuntos já referidos anteriormente para
que consiga estabelecer uma comunicação mais próxima com a população. Tendo a palavra o
Presidente este refere que as contas são públicas e que são sempre publicadas nos sites
previstos para o efeito, nada impedindo as mesmas serem publicadas no site da Junta de
Freguesia, uma vez que ele mesmo pretende o máximo de transparência possível. Armando Leal
refere ainda que muitas pessoas não conhecem os sites onde as contas são publicadas,
continuando a achar o site da Junta o local de eleição para a publicação das mesmas. -----------
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------- Não havendo mais ninguém que quisesse intervir, foi colocada à votação o regulamento
de organização dos serviços da Junta de Freguesia de Gandra, sendo este regulamento
aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.9 Outros assuntos de interesse para a Freguesia ----------------------------------------------------- Abertas as inscrições para intervenção neste ponto, ninguém quis intervir.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------------ Abertas as inscrições para intervenção neste ponto, ninguém quis intervir. -------------------------- O Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e duas horas e vinte
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos
membros da Mesa presentes. -------------------------------------------------------------------------------
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