Ata número vinte e dois da Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 (UF SMB e RF),
RF), 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. Substituição
ção do Vogal do Executivo Sr.
Sr Álvaro Banaco;
2. Tomada de posse na Assembleia de Freguesia do Sr. João Santos;
3. Leitura e aprovação da ata nº 21
4. Intervenção
tervenção dos membros da Assembleia de Freguesia;
5. Informação do Presidente;
II. Período da ordem do dia:
6. Prestação de contas União Freguesia referente ao ano 2017;
a) Relatórios de Gestão de documentos;
b) Inventário/Património da UF SMB e RF;
7. 1ª Revisão OrçamentalOrçamental Utilização do saldo da gerência anterior 2017;
8. Contratos Interadministrativos2018-2020;
Interadministrativos2018
9. Acordos de execução 2018-2020;
2018
10. Toponímia Travessa 5 de Outubro.

No primeiro ponto do período antes da ordem do dia, após aberta a sessão pela
Presidente da Mesa da Assembleia (PA), foi comunicada a substituição de Álvaro
Banaco por António Lemos.
Lemos Paulo Dias tomou da palavra agradecendo a Álvaro
Banaco pelo trabalho desenvolvido e salientando também que foi um rosto presente nas
atividades que foram desenvolvidas pela junta da UF SMB e RF. Felicitou ainda
António Lemos pelo cargo ocupado.
ocupado Seguidamente, o ponto foi levado a votação sendo
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aprovado por maioria com sete votos a favor e restantes abstenções. Seguidamente
passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos do Período antes da ordem do dia.
Tomou posse João Pedro Rasteiro dos Santos. Em relação ao terceiro ponto da ordem
de trabalhos, a PA colocou a ata nº 21 à votação com abdicação de leitura da mesma.
Foi a mesma aprovada por maioria, com uma abstenção. Passando para o quarto ponto
da ordem de trabalhos antes do período da ordem do dia, Cátia Almeida tomou a
palavra cumprimentando todos os presentes. Referiu ser importante cativar novas
empresas e a criação de mais emprego na UF SMB e RF. Lamentou a saída de Álvaro
Banaco evidenciando que sempre procurou defender os interesses da UF SMB e RF.
Pediu ainda a atualização urgente e retificação do documento de assinaturas da tomada
de posse. Explanou que as atas não são explícitas sugerindo alterações das siglas usadas
na mesma. Solicitou também o envio do extrato de deliberação da minuta da ata da
reunião ordinária do executivo da proposta de atribuição de toponímia á rua Serrado do
Frade e para a Travessa Eng. Adriano Pião. Tomou a palavra o Presidente do Executivo
(PE) esclarecendo a Cátia Almeida que os documentos foram apresentados. Cátia
Almeida retorquiu que pretende a cópia das deliberações como prova da sua aprovação.
Tomou a palavra Paulo Dias cumprimentando a Assembleia de Freguesia (AF) e
questionando sobre a alteração do Regimento da mesma. Jorge Veloso tomou a palavra
sugerindo a formação de uma Comissão, como anteriormente já efetuado, juntando um
elemento de cada bancada. Paulo Saraiva tomou a palavra retorquindo que já possui
algumas propostas e que era crucial a formação imediata da Comissão para
enriquecimento e melhoramento do documento já existente. Tomou a palavra Rui Dias
cumprimentando a AF e deixando uma palavra de apreço pelo trabalho de Álvaro
Banaco. Felicitou António Lemos e o novo membro João Santos pelos cargos exercidos
no momento. Salientou a comemoração do aniversário do dia 25 de Abril, fazendo
votos que os princípios da liberdade evoluam e se perpetuem no tempo. Manifestou
ainda o agrado pela pavimentação das ruas. Maria da Graça Mesquita cumprimentou a
AF e salientou que mesmo estando afastada por motivos de saúde louvou o trabalho do
executivo. Questionou ainda sobre: i) a implementação de sinalética de identificação da
UF SMB e RF na entrada do IC2, rotunda da Póvoa, existência de notória controvérsia
na demarcação dos limites da UF; ii) o preocupante cruzamento de Ribeiro da Póvoa,
onde não existem transportes públicos; iii) a mudança da Maternidade para a nossa
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freguesia pois tem todas as condições para a receber e o que podemos fazer em
acréscimo para caminhar nesse

sentido.

Tomou

a palavra Paulo

Saraiva

cumprimentando toda a AF e salientando mais uma vez a importância da formação
imediata de uma comissão para revisão do Regimento da AF com datas definidas para o
efeito. Informou que os elementos do Cidadãos por Coimbra (CPC) querem estar
presentes na reunião aberta da UF SMB e RF. Declarou ainda que está a decorrer uma
petição pública para a instalação da nova Maternidade na UF SMB e RF, que leu para
conhecimento de toda a AF. Tomou a palavra Adelino Lopes saudando toda a AF e
destacando alguns pontos: i) a falta de iluminação na Rua do Fontenário; ii) pavimento
em muito mau estado na Rua Lapa de Castro; iii) trabalho muito importante no Hospital
dos Covões e seria ideal as Urgências funcionarem 24h; iiii) intervenção na Rua da
Fonte do Chafariz; iiiii) Feira dos 7 e 23, urgente vedação, só paga o carro. Tomou a
palavra Rui Dias subscrevendo as posições de Paulo Saraiva e Maria Graça Mesquita
em relação à localização da nova Maternidade, esclarecendo que a margem esquerda do
Mondego tem sido espoliada de todos os meios Hospitalares e a instalação num sítio
sobrelotado, sem estacionamento, é completamente infundado. Referiu ainda a
necessidade de manifestar publicamente o desagrado. Ricardo da Silva tomou a palavra
saudando a AF e o público presente. Felicitou João Santos e António Lemos pelo
contributo que ambos darão à AF e Executivo da UF SMB e RF. Declarou ainda que
qualquer cidadão da nossa UF SMB e RF gostaria de ter a nova Maternidade na mesma,
possuindo as maiores valências e condições para a acolher. Em relação ao Regimento
da AF, esclareceu que todos os contributos são importantes, mas que é importante ter
em conta o que está consagrado na lei. Sugeriu a definição de uma comissão para
propor e votar em AF e ofereceu o seu contributo para rever o documento. Cátia
Almeida tomou a palavra referindo que as pinturas das passadeiras e a hora de entrega
das crianças na escola Bissaya Barreto congestionou o trânsito de acesso à Feira dos 7 e
dos 23. Pediu ao PE que diligencie junto da Câmara Municipal de Coimbra (CMC) para
que as intervenções na via pública, nomeadamente nas ruas de acesso a Bencanta, não
sejam efetuadas em dias da Feira dos 7 e dos 23. Relativamente à limpeza das ruas da
UF SMB e RF, Cátia Almeida verificou a falta da mesma em diversas zonas e pediu
maior atenção neste aspeto. Felicitou pela elaboração e decorrer da Gala do Desporto e
questionou os critérios de atribuição de prémios desportivos. Declarou ainda que a UF
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SMB e RF possui neste momento sete parques infantis, sendo que o da Fonte dos
Castanheiros foi abolido, sendo necessário uma maior atenção em relação à segurança
dos mesmos para evitar acidentes futuros. Assim, Cátia Almeida apresentou as
seguintes recomendações: presença de iluminação artificial, bem como bebedouros;
revisão e/ou substituição urgente de alguns equipamentos; revisão de painéis de
informação pública de modo a fornecerem as informações úteis; e revisão da superfície
de impacto do parque de São Bento. Tomou a palavra João Santos cumprimentando
toda a AF e assumindo este novo desafio e mostrando disponibilidade para o aceitar.
Paulo Dias tomou a palavra questionando sobre a legalização do campo do Esperança
Futebol Clube. O PE, Jorge Veloso, tomou a palavra cumprimentando o público
presente, sinal de interesse e participação ativa. Em reposta a Rui Dias, informou que
nem todas as pavimentações previstas no plano de 2017 foram concluídas, mas está
previstas a sua finalização, onde se inclui a Rua Central da Póvoa. Em resposta a Maria
da Graça Mesquita, Jorge Veloso referiu que a sinalética não é da competência da UF
SMB e RF mas sim das Infraestruturas de Portugal, e que Ribeiro da Póvoa era uma
situação mais complicada. Esclareceu que a presença de um minibus no Ribeiro da
Povoa poderá ser viável. Em relação à Maternidade mostra o seu maior agrado na
implementação da mesma na UF SMB e RF, podendo redigir-se um documento em AF
para ser enviado aos devidos órgãos sociais. Referiu que em relação ao Regimento
estaria de acordo que fosse criada uma comissão. Em resposta a Adelino Lopes, referiu
que a pavimentação da Rua da Lapa de Castro é da competência da CMC e que a junta
da UF SMB e RF solicitou a reparação atempada do pavimento. Esclareceu ainda que o
Hospital dos Covões tem todas as condições para ter as Urgências a funciona 24 horas.
Declarou ainda que a Rua do Chafariz faz parte dos contratos inter-administrativos, em
que falaria mais adiante. Em relação à vedação na Feira dos 7 e dos 23, referiu que é
para impedir que os feirantes entrem sem fiscalização, mas contemplando uma
passagem para os utentes. Em reposta a Cátia Almeida, declarou que não aceita a
acusação de falta de limpeza pois há limpeza constante da UF SMB e RF mas as
condições climatéricas (Primavera), e o facto de não se utilizar herbicida, potencia o
nascimento de ervas e vegetação indesejada. Esclareceu ainda que na Gala do Desporto
foram premiadas a nível individual e por equipas e que os critérios levam têm em linha
de conta serem naturais e ou residentes da UF SMB e RF. Referiu ainda que a entrega
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dos prémios foi feita pelas pessoas do Executivo e da AF assim como por pessoas
ligadas a instituições e coletividades da UF SMB e RF, como por exemplo o Sr.
Maximino Morais e o Sr. Serafim Morais. Explanou ainda que foram contruídos
parques infantis no Centro Social de São João, Alqueves e Chafariz, mas o de São
Bento não é público, pertence ao condomínio. Esclareceu que nem sempre se pode
andar em vigilncia constante, pelo que pede atenção e ajuda a todos os fregueses.
Referiu ainda que os parques infantis são limpos todas as semanas assim como os
equipamentos para a limpeza dos dejetos dos animais .Saudou o João Santos dando-lhe
um voto de confiança. Em reposta a Paulo Dias, declarou que todo o levantamento
topográfico dos 72 mil metros quadrados está executado, houve algumas dúvidas na
parte norte onde a junta tem um terreno de 3mil e 600 metros quadrado, sendo que o
trabalho, vai ser pago pelos donos do terreno. Esclareceu por fim, que só depois
poderão proceder à legalização e avançar com um projeto para uma piscina descoberta,
que faz parte do seu manifesto eleitoral. Em relação ao quinto ponto da ordem de
trabalhos antes do período da ordem do dia, o PE apresentou por escrito,
pormenorizadamente, todas as informações relevantes, reforçando que foram meses de
intenso trabalho, ressaltando a recolha de alimentos pela Conferência de S. Vicente,
arruamento do Choupal até à ponte dos Casais do Campo e o arranque da requalificação
da Escola dos Casais do Campo, e não havendo intervenções. Passando para o período
da ordem do dia e após esclarecimentos do PE foi colocada a votação o ponto seis
Prestação de Contas UF do ano 2017 tendo sido aprovada com cinco votos a favor e
quatro abstenções. No ponto sete Revisão Orçamental, não houve intervenções. Posto o
mesmo à votação, foi aprovado por maioria com uma abstenção. No ponto oito,
Contratos Interadministrativos, não houve intervenções. Posto o mesmo à votação, foi
aprovado por unanimidade. No ponto nove da ordem de trabalhos, o PE não concorda
com os montantes provenientes da CMC, porque tem muitos encargos com pessoal e
por exemplo no apoio escolar a distribuição monetária tem em linha de conta com
algum peso a existencia de salas de aula, quando o factor principal deveria ser em
função do numero de alunos. Posto o mesmo a votação, foi aprovado por unanimidade.
No último ponto da ordem de trabalhos, foi colocado a votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa da
Assembleia, deu por encerrada a reunião pelas 23:59 h.
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Em anexo:
1. Ata nº 21
2. Informações do Executivo da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e
Ribeira de Frades
3. Prestação de contas relativas ao ano financeiro de 2017
4. Extrato da deliberação da minuta da ata da reunião ordinária do executivo
UFSMRF de 2018
5. Quadro de Pessoal para o ano de 2018
6. Resumos bancários e caixa a 28-12-2017
7. Toponímica- Travessa 5 de Outubro.

Assinaturas:

Maria Elisa Pratas Rodrigues, Presidente da Assembleia de Freguesia
________________________________________________
Sofia Daniela Roque Marceneiro, Primeira Secretária
________________________________________________
Sandra Luísa Brás Santa, Segunda Secretária
________________________________________________
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