Ata número treze da Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
Aos vinte seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu, em sessão ordinária, sob a presidência de Maria Elisa
Pratas Rodrigues, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S. Martinho do
Bispo e Ribeira de Frades, que se realizou no Salão Nobre do edifício da União de
Freguesias, em S. Martinho do Bispo, Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos:
I. Período antes da ordem do dia;
1.1. Leitura e aprovação da ata nº12;
1.2. Informações do Presidente do Executivo;
II. Período da ordem do dia:
2.1. Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência de 2015;
2.2. Primeira revisão orçamental – Inclusão do saldo da gerência anterior;
2.3. Contrato Interadministrativo para o período de 2015 a 2017 (2016);
Antes do período antes da ordem do dia, após aberta a sessão pela Presidente da Mesa
da Assembleia (PA), a mesma justificou a ausência, por motivos pessoais, de António
Lemos e Florbela Veloso. Justificou ainda a ausência de Pedro Vicente e respetiva
substituição por Carlos Alberto Marques Gomes. Dada a ausência da primeira secretária
da Mesa de Assembleia, a PA propôs a sua substituição por Álvaro Pereira. Por fim, a
PA apresentou à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S. Martinho do
Bispo e Ribeira de Frades (UF SMB e RF) um voto de pesar pelo falecimento de Mário
Simões da Costa. Serafim de Morais tomou a palavra informando que houve um
acidente rodoviário em S. Martinho do Bispo, na Avenida Nova, no qual foram
efetuadas algumas acusações à Junta de Freguesia da UF SMB e RF por falta de
sinalização (vertical) de passadeira. Solicitou a sua colocação, assim que possível, para
evitar mais acidentes e críticas por parte dos fregueses. Paulo Dias tomou a palavra
enaltecendo o simbolismo do dia anterior na História de Portugal, dia do 25 de abril, e
alertando que a democracia precisa de crescer cada vez mais. Lamentou o abate dos
plátanos junto da Via Rápida em Bencanta e mostrou o seu desagrado e surpresa pela
1

situação. Por fim, Paulo Dias efectuou ainda duas observações ao Executivo sobre
limpezas na UF SMB e RF: entulho junto dos Correios de Portugal, S.A (CTT) em S.
Martinho do Bispo e excesso de lixo acumulado no terreno junto à sede da Junta de
Freguesia de S. Martinho do Bispo. Tomou a palavra o Presidente do Executivo (PE),
congratulando o voto de pesar e homenagem a um grande autarca da UF SMB e RF,
Mário Simões da Costa. Agradeceu o alerta a Serafim Morais. Corroborou as palavras
de Paulo Dias sobre as comemorações do dia 25 de abril, salientando os quarenta e dois
anos de liberdade de expressão, sem censuras. De seguida, Jorge Veloso explanou a
situação do abate dos plátanos na Bencanta salientando que o Executivo foi apanhado
totalmente desprevenido. Esclareceu que o Executivo recebera, tardiamente, um
documento por parte das Infraestruturas de Portugal, ( IP) a referir que iriam proceder
ao corte dos plátanos. Elucidou que as Infraestruturas de Portugal (IP), proprietária do
terreno em questão, não alertou atempadamente nem consultou a UF SMB e RF sobre
este acontecimento. Salientou que o abate dos plátanos foi uma atrocidade e exigiu
esclarecimentos às IP, mas sem sucesso. Jorge Veloso acrescentou ainda que tentou
esclarecimentos junto de um representante da ex- Rede Ferroviária Nacional (REFER).
A ex-REFER justificou o abate das árvores devido ao seu porte elevado, que colocava
em risco a circulação dos comboios, bens e pessoas, assim como pelo perigo da
folhagem em decomposição nas linhas ferroviárias. No entanto, a ex-REFER aclarou
que serão replantadas árvores de menor porte. Jorge Veloso salientou, mais uma vez,
que a UF SMB e RF não foi alertada para esta situação. Considerou ainda de uma
grande injustiça os boatos lançados por alguns fregueses, da utilização da madeira do
abate das árvores para aquecimento nas Escolas da UF SMB e RF. Clarificou que se
soubessem desta situação atempadamente poderiam ter chegado a um acordo com as
entidades competentes. Por fim, acrescentou que também não existiu nenhuma
comunicação à Câmara Municipal de Coimbra. Alertou para a dificuldade e risco
inerente ao acesso pedestre a Coimbra pela rotunda do Almegue, e que pretendem
projectar a remodelação dessa zona. O PE respondeu a Paulo Dias esclarecendo que o
terreno dos CTT está destinado à colocação de uma rotunda, não sendo autorizado, por
parte da CMC, a colocação de um parque infantil e um campo de futebol projectados
para o mesmo. Referiu ainda que o terreno pertence à CMC e que a mesma permite o
armazenamento de postes, estaleiros e entulho. Jorge Veloso acrescentou que não
entende a posição da CMC, uma vez que o que está projetado para o local e que
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condiciona qualquer projeto, não será executado nos tempos mais próximos, oumnunca
o será. Expôs ainda que o lixo no terreno junto à sede da Junta de Freguesia de S.
Martinho do Bispo será retirado no mês de Maio, pela empresa que o lá colocou e a
Junta fará a limpeza do restante, pretendendo também veadr o local. Adelino Lopes
tomou a palavra lamentando e reprovando o facto das IF não efectuarem um parecer ou
comunicado à UF SMB e RF assim como à CMC sobre o abate dos plátanos em
Bencanta. Sugeriu que em situações futuras semelhantes se efectue uma sessão
extraordinária de Assembleia de Freguesia. Posteriormente, tomou a palavra Ricardo da
Silva solidarizando-se com a posição do Executivo em relação ao abate dos plátanos em
Bencanta. Lamentou esta situação, apesar de compreender o perigo destas árvores para a
circulação segura dos comboios. Corroborou o voto de pesar pelo falecimento de Mário
Simões da Costa. Por fim, felicitou o excelente trabalho do Executivo na intervenção
junto das luminárias da UF SMB e RF. Sandra Santa, como nora do falecido Mário
Simões da Costa, agradeceu à Assembleia de Freguesia o voto de pesar e respectiva
homenagem. Sofia Marceneiro tomou a palavra louvando as obras de requalificação da
Rua Tenente Brito em Ribeira de Frades. Seguidamente passou-se ao primeiro ponto da
ordem de trabalhos do Período de antes da ordem do dia. Paulo Dias tomou a palavra
solicitando um pedido de desculpas formal a Ricardo da Silva pelo tom e modo de
expressão na discussão da última Assembleia de Freguesia. Em resposta, Ricardo da
Silva aceitou o pedido de desculpas referindo que nunca pretendeu ser arrogante. A
Presidente da Assembleia de Freguesia (PA) colocou a ata nº12 à votação com
abdicação de leitura da mesma. A mesma foi aprovada por maioria, com uma abstenção.
Em relação ao segundo ponto da ordem de trabalhos do Período antes da ordem do dia,
o PE referiu que as informações foram distribuídas por documento em papel. No
entanto, salientou: os apoios no sector da Educação, intervenção/pavimentação de
algumas ruas da UF SMB e RF, apoio na construção da sala polivalente no Complexo
do Centro Social de S. João, requalificação do Largo do Chafariz, colaboração com os
clubes desportivos (cedência de transporte) da UF SMB e RF, montagem de palcos em
diversos eventos na UF SMB e RF, a continuação da homenagem e divulgação da vida
e obra do ilustre José Liberato pela Comissão Liberato. Serafim Morais tomou a palavra
questionando o PE sobre informações relevantes do XV Congresso Nacional da
Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). O PE esclareceu que estiveram
presentes cerca de 1500 congressistas, eleitos pelas freguesias e que se tomaram
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decisões importantes para a ANAFRE e para as freguesias. Referiu que o aspecto mais
importante será a possibilidade da UF SMB e RF poder ter a partir de agora de mais um
eleito a tempo inteiro no executivo, mas para já, pago pelo Orçamento da União de
Freguesias, estando em cima da mesa a possibilidade de poder ser incluído no
Orçamento de Estado, negociado a partir de 2017. Acrescentou ainda que no Congresso
foram apresentados votos de aprovação a novo projeto de ordenamento territorial, bem
como a exigência do cumprimento da Lei de Finanças Locais, que contempla
transferências para as Freguesias de 2% da receita dos impostos que incide sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares ou Colectivas, o que neste momento não se
verifica.Passando para o primeiro ponto do Período da ordem do dia, o mesmo foi
colocado à votação sendo aprovado por maioria, com uma abstenção. Seguindo para o
ponto 2.2 do Período da ordem do dia, o mesmo foi colocado à votação sendo aprovado
por unanimidade. Passando para o último ponto da ordem de trabalhos do período da
ordem do dia, o PE tomou a palavra referindo que a proposta anterior de Paulo Dias
(requalificação

de

Fontes

e

Fontenários)

está

contemplada

no

Contrato

Interadministrativo. Afirmou que tentaram distribuir as verbas pelo território da UF
SMB e RF. Referiu que tentaram efectuar um parque infantil no terreno junto aos CTT
em S. Martinho do Bispo mas sem sucesso. Esclareceu que está contemplado um parque
infantil nos Alqueves e um parque geriátrico no largo do Chafariz. Paulo Dias tomou a
palavra sugeriu a construção de um cruzamento desnivelado perto do Colégio de S.
Martinho pois é uma zona com algum perigo rodoviário. Em resposta, Jorge Veloso
esclareceu que está prevista uma alteração desse cruzamento e respectivo
alcatroamento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia, deu
por encerrada a reunião pelas 22:15 h.

Em anexo:
1. Ata nº 12
2. Informações do Executivo da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e
Ribeira de Frades
3. Resumos bancários e caixa a 26-04-2016
4. Modificações do orçamento da receita
5. Modificações do orçamento da despesa
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6. Relatório de Atividades para o ano de 2015
7. Relatório de Gestão para o ano de 2015
8. Prestação de Contas relativa ao ano financeiro de 2015
9. Contratos Interadministrativos para as Obras em 2016
Assinaturas:
Maria Elisa Pratas Rodrigues, Presidente da Assembleia de Freguesia
________________________________________________
Álvaro José Romeiro Pereira, Primeiro Secretário
________________________________________________
Sofia Daniela Roque Marceneiro, Segunda Secretária
________________________________________________
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