Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria

ACTA Nº 2/2020
(QUADRIÉNIO 2017/2021)

Acta

da

Sessão

Extraordinária

da

Assembleia de Freguesia de Vieira de
Leiria, para o Quadriénio de 2017/2021,
realizada no dia nove de Julho do anos de
dois mil e vinte.
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---------------- Aos

nove dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas,

no Auditório da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, sita no Largo Combatentes da Grande
Guerra, nº6, em Vieira de Leiria, reuniu, em sessão extraordinária, a Assembleia de Freguesia
de Vieira de Leiria, com a seguinte ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------- Ponto único: Apreciação e Votação da transferência de competências, no âmbito
do Decreto Lei nº. 57/2019 de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes os membros da Assembleia de Freguesia que assinaram a
lista de presenças que ficará anexa à presente acta (Anexo I), sendo que Carlos José Mendes
Lourenço foi substituído por Rui Filipe Ruivo Tomás, posicionado na lista do PS,
imediatamente a seguir ao último eleito, uma vez que se verificou também a ausência de
Anabela Mendes Cardoso, sendo que estas ausências foram antecipadamente comunicadas
através de comunicações que ficarão apensas à presente acta (Anexo II e III). ---------------------------------- Assim, integraram a Assembleia os seguintes membros: ---------------------------------------------- Da Lista do Partido Socialista: Rui Alberto da Silva Rodrigues, Manuel Fragoso
Brígido, Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto, João Miguel Gregório Brito, Cláudia Marisa
Ferreira Constantino e Rui Filipe Rui Tomás; ----------------------------------------------------------------------------- Da Lista da Coligação Democrática Unitária: Júlio Letra Tomaz, Patrícia Isabel
Costa Lopes César e Carla Sofia André Paulo dos Santos; ------------------------------------------------------------- Da Lista do Movimento pela Marinha: Armando José do Mar Alves Coimbra e
João Miguel de Almeida Carriço; -------------------------------------------------------------------------------------------- Do PSD eleito na Lista da Coligação da Aliança Democrática: Vítor Manuel
Ferreira Diniz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da Lista do Mais Concelho: José Manuel da Cruz Soares. ---------------------------------------------- Estiveram igualmente presentes todos os membros do executivo da Junta de
Freguesia, a saber: Presidente Álvaro Pinto Cardoso e os Vogais Maria de Jesus da Cruz
Vitorino, Miguel Noraldo Parreira Diniz, Ilídio Letra Faustino e David Gomes Henriques. -------------------- O Presidente da Assembleia declarou, então, abertos os trabalhos, tendo
agradecido a presença dos membros da assembleia, do executivo da Junta de Freguesia, bem
como do público. ------------------------------------------------------------------------------------------------ -
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--------------- Sendo uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia que, nos termos do
disposto nº7 do artigo 22º do Regimento se destina a tratar, exclusivamente, dos assuntos
para que foi requerida, o Presidente da Assembleia iniciou, de imediato, a discussão do
ponto único da ---------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciação e Votação da transferência de competências, no âmbito do Decreto Lei nº.
57/2019 de 30 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia, após cumprimentar os presentes e tecer algumas
considerações sobre os aspectos legais do assunto em discussão, e de registar o facto de a
assembleia ocorrer precisamente na data em que se completam 35 anos da elevação a vila
da Vieira de Leiria, deu de imediato a palavra ao Presidente da Junta para proceder à
apresentação do assunto em discussão, que, no seu uso e de forma sumária, informou os
presentes da necessidade de aprovar a transferência de recursos na sequência da Câmara
avocar, invocando o interesse público, algumas das competências que, nos termos legais,
seriam transferidas para a Freguesia, remetendo para os documentos distribuídos. Referiu
que, das competências avocadas, não resulta prejuízo para os fregueses, uma vez que a
Junta não tinha meios técnicos nem recursos humanos adequados que permitisse
desempenhar as ditas competências. Acrescentou ainda que, relativamente às competências
que já eram desempenhadas pela Junta, os valores foram melhorados. ------------------------------------------ O Presidente da Junta, no início da sua intervenção, realçou a data
comemorativa do 35º Aniversário da Elevação a Vila que, mercê da situação da pandemia,
não teve as comemorações que a efeméride merecia. ---------------------------------------------------------------- Feita que foi a apresentação pelo Presidente da Junta, o Presidente da
Assembleia abriu a discussão do ponto da ordem do dia, inscrevendo-se para o efeito os
seguintes membros a quem foi dada a palavra pela respectiva ordem de inscrição. --------------------------- Júlio Tomaz, após cumprimentar todos os presentes, afirmou que a CDU iria
votar favoravelmente, não obstante alguns pormenores que pretendiam relevar: os valores
são insuficientes para as necessidades, em virtude de carência de obras que remontam há
décadas, apelando para que aqueles valores sejam aumentados. ------------------------------------
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--------------- José Soares, após cumprimentar os presentes, questionou sobre se tal verba já
está inscrita em orçamento. Fez o cálculo das verbas em termos mensais, considerando
interessante o aumento das mesmas, o que permite pensar nalgumas melhorias. Referiu que
falta saber como é que tais verbas vão ser geridas, atenta a falta de pessoal e maquinaria.
Questionou ainda por que razão não vieram outras competências. Acrescentou que os
problemas crónicos se mantêm e sem que a Câmara aceite competências na área da
educação oferece manuais escolares, o que não é da sua competência. ----------------------------------------- Victor Diniz, após cumprimentar todos os presentes, instou sobre as
competências que a Câmara considerou avocar e se a Junta apresentou alguma proposta
para que lhe fosse atribuída mais algumas competências que poderiam melhorar o bemestar dos cidadãos, e terminou afirmando que não é o PSD que se vai opor. ------------------------------------ Armando Coimbra, cumprimentou os presentes, referindo que deveria haver
mais debate sobre o assunto, acrescentando que as competências e os recursos não são
suficientes atendendo às necessidades das freguesias, registando o trabalho favorável
quanto ao aumento das verbas. Questionou, quanto à gestão de espaços verdes e
envolventes das escolas, se os sistemas de rega estão incluídos e, quanto às competências
não transferidas, se as pessoas terão de se deslocar à sede do concelho ou se terão
possibilidade de tratar os assuntos na Junta de Freguesia. Terminou aludindo a obras feitas
com dinheiro da Junta que eram da competência da Câmara o que obrigaria a que outras
competências fossem transferidas para a Freguesia. ------------------------------------------------------------------ Rui Tomás, após cumprimentar todos os presentes, afirmou que a proposta
apresentada nada tinha de eleitoralismo pois tanto votaria favoravelmente tal proposta
antes como depois das eleições. Acrescentou que a Junta de Freguesia se deve bater pelo
aumento das competências a delegar, e caberá a cada um dos membros da assembleia
pugnar para que a gestão das verbas seja eficaz, pois a transferência de competências
significa mais transparência e eficiência. Terminou referindo que esta transferência de
competências “não é espalhar o Estado é dar mais Estado às pessoas, e o Estado será mais
forte quanto mais próximo estiver das pessoas”. ----------------------------------------------------------------------- Após tal período de intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia, o
Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta para prestar os
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esclarecimentos, tendo este referido que a Junta tem insistido num conjunto de obras
estruturantes que, na verdade, não têm sido alcançados, referindo os projectos que estão
em curso. Deu algumas explicações quanto às competências que foram avocadas pelo
município, aludindo expressamente ao mercado, que é um equipamento fundamental que
carece de grande intervenção por parte do município, sendo por isso importante que o
mesmo continue no âmbito das competências do município, pois a Junta de Freguesia não
tinha condições para a sua gestão e o interesse das populações, nessa matéria, fica mais
acautelada com a manutenção dessas competências no âmbito do município. Acrescentou
ainda algumas obras que foram executadas e que nem sequer estão contempladas nas
competências a transferir (repavimentação de ruas, pavimentação de passeios, Rua Gago
Coutinho e Sacadura Cabral). Aludiu ao trabalho que tem sido executado pelo membro da
Junta Miguel Noraldo Diniz que tem permitido poupar muitos recursos no que aos sistemas
de rega respeita. Afirmou ainda que os vieirenses não necessitam de se deslocar à sede do
município para poder usufruir da generalidade dos serviços do município, uma vez que estes
estão a ser assegurados no Espaço de Cidadão, que, disse, estão a ser exemplarmente
executados na Junta de Freguesia, serviço este que está a ser procurado por cidadãos de
outras freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia pôs à votação a
proposta da Junta de Freguesia, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------- Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º do RJAL (aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro), a Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade
aprovar em minuta a deliberação de Transferência de Competências e proposta para a
transferência de recursos, no âmbito do Decreto-Lei 57/2019 de 30 de novembro. ------------------------- Esgotada que foi a ordem do dia, e dando cumprimento à alínea a) do nº1 do artº
14º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº75/2013 de 12/09, o
Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, quando eram 22 horas e 10 minutos,
da qual foi lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, irá ser assinada pelos
membros da mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia:
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____________________________________________
Rui Alberto da Silva Rodrigues

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia:

____________________________________________
Manuel Fragoso Brígido

A Segunda Secretária da Mesa da Assembleia:

____________________________________________
Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto
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