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ATA NÚMERO CINCO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRN DA ASSEMBTEIA DE FREGUESIA DE QUIAIOS,

DE 28 DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIt E DEZOITO

Local - Sala de Sessões da Junta de Freguesia de Quiaios. ------------

Presidente - Ricardo Manuel Rodrigues Santos (PS)

1.e Secetário - Armando Carvalho Rodrigues Nascimento (PS) ---------

2.e Secretária - Maria Helena Parente Abreu (PS) ---------

Membros - António José Bento Marinheiro (PSD) -----

Vítor Miguel Ramos Ribeiro (PSD)-------

Dora Cristína Sousa Figueiredo (PSD)-------

Carlos Manuel da Silva Rabadão (PSD)-------

Agostinho Manuel Pereira da Cruz (CDU)

António José da Silva Nascimento (PS)

Abertura da Sessão - Vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos.

Presenças - Estiveram presentes todos os elementos, com exceção de Carlos Manuel

da Silva Rabadão (PSD), que não justificou a ausência, e de António José Bento

Marinheiro (PSD), cuja falta foi devidamente justificada. Fez-se presente Carla lsabel

da Silva Mouco, que declarou que o elemento anterior a si na lista de ordenação do

PSD, pela qual foi eleita, se mostrou indisponível para a substituição, pelo que,

observado o disposto no número um do artigo 78.e e número um do artigo 79.e,

ambos da Lei n.e 169199, de 18 de Setembro, lhe foi conferida posse pelo Presidente

da Assembleia de Freguesia, para efeitos da presente sessão da Assembleia. ------------
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Presidente da Assembleia de Freguesia - Após a verificação do quórum, deu por

abertos os trabalhos, lendo a respetiva ordem dos mesmos.

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 Discussão e votação da ata da sessão anterior

Presidente da Assembleia de Freguesia - Colocou a ata a votação, a qualfoi aprovada

por unanimidade.

1.2 Leitura do Expediente ----------

Presidente da Assembleia de Freguesia - Deu conhecimento da correspondência

recebida pela Mesa da Assembleia, nomeadamente um convite da Paróquia de Quiaios

para a participação nas Festas do Senhor 2018; um convite da Freguesia de Quiaios

para a participação nas comemorações do Dia da Freguesia; ofícios da Associação de

Desenvolvimento da Murtinheira a convidar para a Sessão Solene comemorativa do

seu 15.e aniversário e para participar na procissão em honra do Senhor dos Aflitos;

uma reclamação de um cidadão que se identifica como J. Piedade, dando nota de não

ter sido ouvido pela Presidente do Executivo da Freguesia de Quiaios; um ofício do

Município da Figueira da Foz, informando de que foi autorizado a elaboração do

projeto para a substituição dos passadiços da Praia de Quiaios, o qual irá ser incluído

no Orçamento e GOP para o ano de 2OL9; uma carta do cidadão Adelino Cardoso Neto,

dando conta da recente construção de um muro na Murtinheira no eixo de um

caminho público aliexistente; convites do Núcleo de Antigos Remadores da Associação

Naval 1.e de Maio para assistir à lV Gala de Remo da Naval; carta do cidadão José

Augusto Azenha Marques, dando nota das suas preocupações sobre a reorganização

das unidades de saúde no concelho e, em particular, com a Unidade de Saúde de

Quiaios.

Comunicou ainda que recebeu, via correio eletrónico, uma participação do elemento

desta Assembleia, Agostinho Cruz, dando nota da construção de um muro na

Murtinheira que não cumprirá eventualmente os alinhamentos legais e do também

p.2/17

*#if ffi ::::: :: I:t -'h-iiiâii
re, : ( + 3s1) 233 e 1e 

_1111,:ilJ ii'#iiil:::l1



FR*ol.lrst* fir eurerss
NIPC 5tü 833 93í

elemento desta Assembleia, António Marinheiro, questionando o porquê da Mesa da

Assembleia não estar a dar cumprimento à deliberação, aprovada pela Assembleia,

que previa o envio das atas do Executivo. ------------

Deu ainda nota de que respondeu a este último mail, referindo que, sendo o envio das

atas uma responsabilidade única e exclusiva do Executivo, não pode ser imputada à

Mesa da Assembleia de Freguesia qualquer responsabilidade pelo não cumprimento

da deliberação aprovada

1.3 lntervenções de índole geral ----
Vítor Ribeiro - Manifestou o protesto dos elementos do PSD por não estar a ser

cumprida a deliberação desta Assembleia que prevê o envio das atas do Executivo para

os elementos da Assembleia no prazo de até trinta dias após cada reunião do

Executivo.

Questionou qual é o ponto da situação do Multíbanco instalado na Praia de Quiaios e o

que é que está previsto fazer, uma vez que, embora não caiba ao Executivo repará-lo,

tem a responsabilidade política de fazer pressão sobre as entidades com poder para o

fazer.

Referiu-se à questão do muro recentemente construído na Murtinheira e que não

estará a cumprir os alinhamentos definidos para o local, sublinhando a necessidade de

se fazer alguma coisa para corrigir a situação. Fez ainda referência a um conjunto de

situações, mais antigas, que não estarão igualmente a cumprir a legislação nessa

matéria, como é um caso no Beco dos Pescadores, na Praia de Quiaios, mais

precisamente na zona do cruzamento entre o Parque de Merendas Com o

estacionamento, onde exístia um caminho que dava acesso às traseiras e onde hoje,

por via do proprietário dos terrenos contíguos ter vindo a tomar posse do caminho,

apenas se passa de bicicleta e uma outra situação, também na Praia de Quiaios,

relativamente a uma passagem que dava acesso ao estacionamento em frente à Tasca

da Praia e que foi entretanto fechado, sem que ninguém à época tivesse feito nada e
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que assim continua hoje. Reiterou, por isso, a necessidade de se agir já em relação ao

muro agora identificado na Murtínheira. --------

Questionou o ponto da situação do café do mercado, de que é concessionário o

Senhor Nuno Ramalho, nomeadamente se há dívidas ou se o concessionário deixou de

pagar as rendas e quais os procedimentos que o Executivo irá tomar sobre esta

matéria.

Fez um reparo sobre publicidade na via pública, referindo os casos concretos da

publicídade aos concertos da Romana e da Maria Leal, que estiveram na via pública

durante mais de um mês, afirmando que cabe à Junta de Freguesia dar o exemplo,

procedendo à recolha desse materíal de forma mais célere

Em relação às estradas, questionou se o que estava previsto no mapa de prioridades

remetido pelo Executivo ao Município se mantém e se é para cumprir. Deu conta de

que algumas ruas se estão a degradar cada vez mais e perguntou se algumas destas

situações não poderiam ser colmatadas com recurso ao orçamento da Junta de

Freguesia, uma vez que há limite orçamental para o fazer. Deu como exemplo, a Rua

do Talefe, na Praia de Quiaios, que tem uma raiz no meio da estrada com dois metros

de diâmetro, que carece de intervenção imediata. ------------

Sublinhou o agrado do PSD pelo desfecho do processo relativo aos passadiços da Praia

de Quiaios, mostrando-se satisfeito pelo Município ter assumido a responsabilidade da

sua reparação/substituição já em dois mil e dezanove. ---------

Deu nota de que a fachada principal do número cinquenta e sete da Rua Direita está a

tombar, recordando que a situação já foi anteriormente abordada em Assembleia de

Freguesia, e questionou sobre o que é que está a ser feito e se a situação está a ser

devidamente acompanhada. -------

Apresentou a necessidade, verificando-se que o terreno em frente à Tasca da Praia é

mesmo para ser considerado como parque de estacionamento, de se colocar um sinal

de Parque no local, porque quem não e da terra não tem qualquer indicação nesse

sentido.
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Deu nota de que a água junto aos grelhadores do Parque de Merendas, na Praia de

Quiaios, não é potável e indagou se a água da bomba, a que muitos recorrem, é

analisada e potável, porque, não sendo, se terá de fazer alguma coisa para melhorar o

abastecimento da água potável naquele espaço.

Referiu que o palco junto ao Mercado foi alargado, aquando do concerto pela Banda

da Armada, recordando que o Executivo o ano passado adquiriu uma cobertura para o

palco existente e que agora deixou de servir. Questionou se o aumento é definitivo e o

que é que aconteceu para ser necessária aquela alteração, porque, disse, houve

dinheiro investido o ano passado e que agora poderá não fazer sentido.

Presidente da Assembleia de Freguesia - Relativamente ao não cumprimento da

deliberação sobre o envio das atas do Executivo, respondeu que a deliberação diz que

as atas do Executivo têm de ser enviadas para a Mesa da Assembleia que tem a

obrigação legal de as encaminhar para os restantes elemento da Assembleia, pelo que,

não chegando à Mesa da Assembleia, esta não as poderá reencaminhar. Sublinhou que

a Mesa da Assembleia não tem assim qualquer responsabilidade no incumprimento da

deliberação

Presidente do Executivo - Relativamente à obstrução de caminhos e serventias, disse

nada poder fazer porque a Junta de Freguesia não tem competências de licenciamento

de obras. Acrescentou, no entanto, que sempre que o Executivo tem conhecimento de

alguma situação que possa não estar legal age, dando como exemplo um proprietário,

na Praia de Quiaios, que abriu um portão para o terreno contíguo, e de que a Freguesia

era proprietária, sem qualquer licença e gue, por ação do Executivo, foi obrigado a

fechar o referido portão. lnformou ainda de que irá encaminhar para análise do

Município as denúncias remetidas à Assembleia sobre o muro construído na

Murtinheira.

Esclareceu que o café do mercado já foi a hasta pública e que foi arrematado por treze

mil euros. Clarificou que quando quis saber porque é que o estabelecimento se

encontrava encerrado teve alguma difículdade em contactar o concessionário, mas
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que, após contacto, este informou que ia desistir da concessão, o que veio a fazer de

forma legal, levando aos procedimentos que culminaram em nova hasta pública. --------

Deu nota de que a responsabilidade pela publicidade da Maria Leal não era da Junta de

Freguesía, mas de quem estava a explorar o bar das Piscinas da Praia de Quiaios, mas

que, entretanto, quer a publicidade do concerto da Romana, quer do concerto da

Maria Leal, já tinha sido retirada.

lnformou de que esteve reunida com o Senhor Vereador Carlos Monteiro, a fim de

aferír o ponto de situação relativamente às pavimentações consideradas prioritárias

para dois mil e dezoito e que, efectivamente, ainda não foram executadas. Referiu que

durante essa reunião teve acesso ao documento da adjudicação da empreitada e que

lhe foi transmitido que as intervenções íriam começar de imediato

Esclareceu que o parque de estacionamento em frente à Tasca da Praia não pode ser

legalmente considerado como parque de estacionamento. Elucidou que o terreno é da

Junta e que o Executivo, apercebendo-se de que não havia capacidade de resposta

para a procura de estacionamento naquele local, nomeadamente nos meses de verão,

optou por, com meios próprios, improvisar aquele parque. Entretanto, adiantou, a

pedido do Executivo, o Município elaborou um projeto de parque de estacionamento

para o local, mas que não obteve a concordância da Junta, porque previa o acesso

automóvel pela estrada junto às casas, o que, no seu entender, iria retirar a

prívacidade dos moradores. Terminou, reiterando que poderá ser ali feito

efectivamente um parque de estacionamento, mas que ainda não o é. ---------

Clarificou de que junto à bomba da água no Parque de Merendas deveria estar um

aviso de que a água não é potável, porque a mesma foi analisada e não estava em

condições para o consumo. Afiançou que o Executivo lá colocou um aviso nesse

sentido e que se o mesmo lá não se encontra é porque alguém o tirou. Quanto à

possibilidade de tornar aquela água potável, disse não saber se tal seria possível. -------

Esclareceu que a estrutura anterior do palco do Mercado existe e que a cobertura

adquirida serve para esse mesmo palco, tendo-se apenas feito um acrescento que é
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amovível, dotando assim o espaço de melhores condições para receber qualquer tipo

de espectáculo. ---------

Quanto ao Multibanco, afirmou que não compete à Junta reparar multibancos, mas

que tenta fazer o seu melhor para melhor servir todos os residentes e visitantes.

Explicou que logo após ter tomado conhecimento de que o Multibanco estava

avariado, pediu aos serviços da Junta para verificar a situação, tendo-se constatado

que havia um disjuntor que tinha disparado. Ligou-se e o ATM ficou a funcionar. Uma

semana depois voltou a avariar. O Executivo enviou um mail para a Caixa Geral de

Depósitos, a trinta de julho, a informar da avaria, solicitando a sua urgente reparação.

Mais uma vez, foi reparado e ficou a funcionar. No fim de semana seguinte, por

coincidência, disse, voltou a avariar. O Executivo, após inúmeras tentativas frustradas

de contacto telefónico, conseguiu falar com a CGD e foi informado de que iam fazer a

participação à SIBS para a resolução do problema. No dia seis de agosto, o Executivo

reiterou, via e-mail, o pedido de reparação urgente do multibanco. No dia oito de

agosto, em nova comunicação, reiterou-se o pedido e deu-se nota à CGD do

desenvolvimento de uma onda de descontentamento relativamente àquela situação,

que em nada dignifica a imagem de Quiaios e da CGD. Entretanto, o ATM foi reparado,

mas nas vésperas do quinze de agosto voltou a não funcionar. No dia catorze de

agosto há um novo e-mail a reportar a situação. Nessa altura, o técnico da SIBS

informa de que a corrente electrica apresentava variações de potência, que estariam a

provocar as constantes avarias. Após contacto com a CGD, e por forma a resolver

definitivamente a questão, a pedido do Executivo agendou-se uma visita ao local com

a presença do técnico da SIBS e um electricista, o que se veio a verificar poucos dias

depois. Após essa visita, confirmou-se a oscilação e foi pedido ao Executivo que

entrasse em contacto com as avarias da EDP. Reportada a situação, deslocou-se ao

local uma equipa dos Helenos, que aparentemente resolveram o problema, porque o

ATM ficou a funcionar. No entanto, informou, a 5 de setembro, o Executivo foi

contactado pelo Sr. Wilson Gonçalves, que se identificou como técnico da SIBS, a
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informar que ia desligar o multibanco, porque devido à instabilidade na corrente

eléctrica, o ATM já tinha uma placa queimada, encontrando-se assim novamente

avariado. Após novo contacto com as avarias da EDP, a seis de setembro, foi solicitado

ao Executivo que pedisse à SIBS, através da CGD, para entrar em contato direto com a

EDP. Em resposta, a SIBS respondeu que não tinha que intervir porque não era

proprietária do edifício. Após novo telefonema para as avarias da EDP, os Helenos

deslocaram-se novamente ao local e aconselharam o Executivo a falar com um

electricista para verificar o quadro elétrico. O Executivo solicitou os serviços de um

eletricista que se deslocou ao local e, após análise do quadro, sugeriu a aquisição de

uma UPS para estabilizar a corrente. Entretanto, informou que já foi pedido orçamento

para aquisição daquele equipamento, que ascende a seiscentos e cinquenta euros

mais !VA. Entretanto, o Executivo deu conhecimento à CGD da situação e questionou

diretamente aquela entidade bancária se havia a pretensão de tirar dali o ATM, porque

se assim fosse não valia a pena estar a fazer o investimento na UPS. A resposta foi

negativa, pelo que o Executivo aguarda o fornecimento da UPS e o restabelecimento

do ATM de forma definitiva. ---
Vitor Ribeiro - Interrogou se é possível manter os Balneários abertos nesta época

ano, porgue ainda há muita gente na Praia de Quiaios e foi informado de que

mesmos se encontravam fechados. ----------

Presidente do Executivo - Afirmou que a informação era falsa, porque os Balneários

continuam abertos todos os dias, cabendo ao funcionário afeto ao Parque de

Campismo proceder, diariamente, à sua abertura e encerramento. -------

Dora Figueiredo - Quis saber, relativamente às obras emergentes para o ano de dois

mile dezoito, nomeadamente para a localidade da Bica, qual o ponto da situação

Presidente do Executivo - Aludiu à reunião havida com o Vereador Carlos Monteiro,

onde lhe foitransmitido que as obras previstas para aquela localidade, nomeadamente

a pavimentação da Rua das Cavalhadas e a Rua do Forno e a intervenção na vala da
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pelo que mantém a expectativa de que as mesmas

iniciem a qualquer momento.

Dora Figueiredo - Pediu esclarecimentos quanto ao facto de, nesta época balnear, não

ter havido concessão para o Restaurante do Parque de Campismo. ------------

Presidente do Executivo - lnformou de que a informação estava relatada nas atas do

Executivo e que não tinha mais nada a acrescentar. -----------

Dora Figueiredo - Referiu que este ano praticamente não usou o Parque de

Campismo, porque as condições do Parque não a atraíam e se continuar assim

pondera, em conjunto com os colegas, retirar o bungalow pessoal que lá mantém.

Adiantou ainda que não pagou o últímo trimestre, porque a junta não fez o que lhe

competia, dando como exemplo o facto de terem que ser os proprietários a cortarem a

relva à frente dos bungalows. Assim, afirmou, como a Junta não cumpre a parte dela,

vai também deixar de cumprir a sua. Sugeriu uma reunião entre as partes ou então,

disse, irá tomar uma posição e comunicá-la-á ao Executivo. Concluiu, manifestando o

seu desânimo por as coisas não estarem a funcionar

Presidente do Executivo - Respondeu que a retirada do bungalow era um direito que

lhe assistia, porque o bungalow é propriedade privada, mas o Parque de Campismo é

da Junta, Acrescentou que os proprietários sabem em que condições para lá foram e

que podem retirar o bungalow quando assim o entenderem. Mostrou disponibilidade

para agendar a reunião, pese embora, afirmou, a opinião da Dora Figueiredo não ser

coincidente com a opinião de outros proprietários. ------------

Agostinho Cruz - Constatou que houve respostas relativas às Piscinas da Praia de

Quiaios que não foram dadas na última sessão da Assembleia, questionando qual a

lotação máxima das piscinas e quem é que define o número de utentes, assim como

quais os seguros subscritos pela Freguesia de Quiaios e que cobrem os riscos inerentes

ao funcionamento das Piscinas da Praia de Quiaios.

lndicou que, em Cabanas, a seguir à primeira curva e contracurva, o espaço junto a um

muro aí recentemente construído se encontra por limpar.
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Frisou que a Presidente do Executivo é a guardiã do que é público dentro da Freguesia

e que, como tal, tem o dever de agir para resolver o problema do passeio na Rua da

Figueira da Foz, junto ao depósito de água, que está uma calamidade, referindo ainda

que no local até uma placa de trânsito está deitada no chão. Disse que a Junta tem o

direíto de interpelar o proprietário da moradia que recentemente ali foi construída,

obrigando-o a reparar o passeio. -

Fez menção à questão do ATM da Praia de Quiaios, solicitando a sua resolução

definitiva.

Solicitou ao Executivo que peça à Câmara Municipal para arranjar o Parque lnfantil do

Parque de Merendas, na Praía de Quiaios, dado que as tábuas e a própria estrutura

estão danificadas.

Sublinhou que a Rua da Reala, cuja entrada se faz pela Rua da Fonte Nova, precisa de

intervenção urgente, porque o estado em que se encontra é inadmissível, ----------------

Mencionou o muro construído na rua que entronca com a Rua dos Marecos do Sul,

que, disse, abusivamente ali foi construído e do qual, reiterou, deu conhecimento à

Câmara Municipal e à Assembleia de Freguesia, estando agora a aguardar

desenvolvimentos.

Focou o tema dos passadiços da Praia de Quiaios, nos quais, sublinhou, faz ponto de

honra, abordando a resposta do Município à solicitação desta Assembleia. Afirmou que

o Executivo da junta não tem cultura polÍtica nenhuma, porque, segundo informação

do Vereador Carlos Monteiro, os passadiços iam ser intervencionados e a empresa não

apareceu e se apareceu apenas foi para colocar meia dúzia de tábuas, quando o

equipamento merece ser efectivamente arranjado. Chamou a atenção para o

manífesto de tristeza e desagrado que o Executivo da Freguesia de Quiaios tinha

reportado ao Senhor Presidente da Câmara, conforme consta da ata do Executivo,

felicitando-o por tê-lo feito. No entanto, continuou, uma semana depois o Executivo

enviou um ofício a convidar as entidades para a sessão solene do Dia da Freguesia, o

que não devia ter feito se queria mostrar desagrado e, por isso, repetiu, o Executivo
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não tem cultura política. lronicamente, disse que a Câmara fez uma coisa

extraordinária ao incluir nas GOP para 2019 a reparação/substítuição dos passadiços

da Praia de Quiaios, mas que não podemos ficar descansados. Aludiu à última sessão

da Assembleia Municipal, lembrando que a CDU perguntou ao Presidente sobre a

saúde financeira da autarquia, que é excelente, tanto que o superávit de seis meses do

Município e de cinco milhões de euros e se continuar assim, no fim do ano, será de dez

milhões. Recordou que quando questionado sobre esse montante, o Presidente disse

que não tinha esses cinco milhões de euros e que a CDU, considerando que está a

trabalhar sobre os papéis que a Câmara disponibiliza, vai pedir uma auditoria às

contas. Concluiu, afirmando temer que estes passadiços vão exactamente para o

mesmo sítio da variante a Quiaios, dado que esta obra está inscrita nas GOP desde

20L5, com um orçamento de um milhão e meio de euros, mas que ainda nada foifeito.

Reportando ao Mapa de Pessoal da Freguesia aprovado na última sessão da

Assembleia, indagou sobre quantas pessoas tem a Junta a Recibo Verde.

Presidente da Assembleia de Freguesia - Lamentou a forma convicta com que o

Senhor Agostinho Cruz af irmou não ter estado presente na sessão solene

comemorativa do Dia da Freguesia, até porque, disse, como elemento da Assembleia

de Freguesia devia ter estado presente, aditando que se lá estivesse tinha ouvido o

Senhor Presidente da Câmara falar sobre os passadiços, assumindo que tinha falhado e

que pedia públicas desculpas pela intervenção ainda não ter sido executada. -------------

Presidente do Executivo - Declarou que os elementos da Assembleia de Freguesia,

enquanto eleitos, deviam participar nas comemorações do Dia da Freguesia,

principalmente no seu expoente máximo que é a sessão solene. Aduziu que, caso o

Senhor Agostinho Cruz, tivesse estado presente teria ouvido que no seu díscurso

focara alguns pontos essenciais, que eram promessas da campanha eleitoral,

concluindo que só estamos onde queremos, quando queremos e quando nos dá jeito. -

Deu nota de que desde Julho, verificando que os passadiços continuavam sem ser

intervencionados, fez muitos telefonemas, mas que as respostas eram poucas, pelo
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que, como o que se diz não fica escrito, entendeu escrever ao Município, manifestando

o seu desagrado e indignação pelo abandono a gue os passadiços da Praia de Quiaios

estavam a ser votados. Reiterou que houve intervenção nos passadiços, embora

reconhecendo que não foi uma intervenção profunda, nem poderia ser, acrescentou,

dado o estado de degradação em que se encontram. Aditou que a empreitada não foi

acabada, que já deu nota dessa situação ao Município e que o material para a obra

continua guardado nas instalações do Parque de Campismo. Referiu ainda que lhe foi

garantido que viriam terminar a obra, supostamente através de outra empresa,

porque a empresa a quem fora adjudicado a empreitada tinha aberto falência.

Relativamente ao Parque lnfantil do Parque de Merendas, lamentou que as

intervenções da Junta se revelem infrutíferas, porque sempre que colocam ripas novas

no dia seguinte estas são furtadas, pelo que, disse, teremos de educar primeiro ao

nível da cidadania.

Explicou que o passeio na Rua da Figueira da Foz será intervencionado pelo

proprietário do imóvel após a conclusão da obra e que a reparação não foi feita antes

porque não fazia sentido, uma vez que ainda decorriam trabalhos que, pela sua

natureza, iriam continuar a degradar o passeio. ----------

Elucidou que as ervas têm sido cortadas em Cabanas, afirmando que não podem é ser

cortadas todas as semanas, até porque, referiu, se as ervas nunca tivessem sido

limpas, hoje tapavam o muro, o que não se verifica.

Convidou o Senhor Agostinho Cruz a consultar todos os seguros subscritos pela

Freguesia de Quiaios, inteirando-se assim de quais as coberturas e responsabilidades

asseguradas. Asseverou que, relativamente às Piscinas da Praia de Quiaios, a Freguesia

dispõe de um seguro próprío, de responsabilidade civí|, que cobre as responsabilidades

que cabem à Junta. lnformou ainda, a título de exemplo, que a Junta tem um seguro

de eventos que costuma ceder às colectividades para as suas atividades, bastando que

a Freguesia se assuma como parceira nas iniciativas. -----------
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Esclareceu que a Junta tem, à data, três prestadores de serviço a Recibo Verde, que

prestam serviços de forma continuada e uma prestadora de serviços, na área da

limpeza, que presta serviços de forma pontual.

Agostinho Cruz - Pediu para saber, na sequência da reclamação recebida do Senhor

Piedade, o que é que o Executivo tem a dÍzer sobre o tema, se lhe respondeu ou se

tem intenção de responder. -------

Presidente do Executivo - lnformou que aquela reclamação é um não assunto, porque

se fosse um assunto seria obrigada a responder de forma pouco agradável, dadas as

acusações pessoais que o cidadão faz sem qualquer fundamento. Disse que estava

numa festa, quando o senhor se lhe dirigiu, perguntando-lhe se podia falar consigo.

Respondeu que não, justificando que estava numa festa e que aquele não era o

momento oportuno, mas disponibilizou-se para o receber na quinta-feira, à hora que

quisesse, na sede da Junta de Freguesia. O senhor negou, dizendo que nesse dia não

sabia se ainda cá estava. Relativamente aos assuntos abordados na carta, declarou que

nenhum deles é da sua responsabilidade.

Agostinho Cruz - Defendeu que o Executivo devia responder àquela carta.

Presidente do Executivo - Declarou que não vai responder, porque o cidadão não

merece essa consideração. --

Agostinho Cruz - Sublinhou que a Presidente da Junta era a responsável local pela

proteção civil, pelo que deveria estar atenta ao que se passa à volta da vila, uma vez

que, afirmou, as árvores que estão a nascer estão a ser plantadas abusivamente.

Chamou a atenção para a situação da saída de Quiaios em direção às Matas Nacionais,

que está uma miséria, e para o caminho da Murtinheira. Desabafou que o povo não

aprende e exortou a Presídente do Executivo a levantar a voz e a dizer bem alto que a

legislação sobre esta matéria deve ser cumprida. ------------

Referenciou a comunicação recebida do Senhor José Augusto Marques sobre o posto

médico e mencionou que gostaria de saber se o cidadão saberá mais alguma coisa

sobre o tema e que, caso saiba, seria conveniente informar esta Assembleia. Propôs
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que se esclarecesse o cídadão, dando-lhe nota da correspondência trocada com a ARS

Centro ainda no decurso do mandato anterior.

Armando Nascimento - Mostrou-se surpreendido pela carta do cidadão Piedade vir a

uma sessão da Assembleía de Freguesia devido ao baixo teor da mesma, uma vez que

os elementos desta Assembleía e o próprio Executivo merecem respeito. Referiu que

alguém que procura durante a noite a Presidente da Junta para tratar assuntos

relacionados com a Freguesia não tem consideração pela pessoa que exerce o cargo,

até porque a Junta de Freguesia está aberta todos os dias para tratar problemas desde

que com elevação, respeito e dignidade. Disse que o que o cidadão faz é um ataque

pessoal à Presidente da Junta de Freguesia, levantando questões apenas para provocar

quem está à frente do Executivo. Concluiu, afirmando que o teor da carta não merece

resposta, porque apenas procurou denegrir a imagem da Presidente e foi feita de má-

Helena Abreu - Subscreveu as palavras do Armando Nascimento.

Presidente da Assembleia de Freguesia - Concordou com o Senhor Agostinho Cruz

quanto à necessidade de informar o Senhor José Augusto Azenha Marques de que a

Assembleia tem em sua posse uma carta da ARS Centro, que é tranquílizadora quanto

à continuidade do Centro de Saúde na freguesia. ------------

Presidente do Executivo - Reiterou que se deve informar devidamente o Senhor

Augusto Marques das diligências tomadas pelo Executivo e pela Assembleia sobre esta

matéría, porque, atendendo ao teor da carta recebida, os autarcas atuais serão todos

uma cambada de incompetentes. Afirmou que parece que tudo o que foi feito nesta

matéria foi só nos mandatos que vigoraram entre dois mil e dois e dois mil e nove,

que, por coincidência, dizem respeito aos Executivos liderados pelo autor da carta.

Destacou que não faz parte da sua forma de agir andar a dizer na comunicação social o

que faz e não faz. Repetiu que já foram pedidos esclarecimentos, que já houve

respostas, que este Executivo já enviou novas comunicações a dar conta do estado de

degradação do edifício a par de outras preocupações, pelo que, considerou, a carta
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apenas conta uma história que é interessante para quem não se lembrava dela.

Sublinhou que a resposta da ARS Centro quanto à continuidade do Centro de Saúde de

Quiaios dá alguma tranquilidade. Referiu que muitas vezes a angústía que cresce na

população é provocada por uma ou duas pessoas que, por este ou aquele motivo, quer

a rranjar protagonismo. ------------

Presidente da Assembleia de Freguesia - Sublínhou que tem de se ter cuidado, uma

vez que os eleitos locais têm responsabilidades políticas perante as pessoas que os

elegeram e que, afirmou, não podemos ser incendiários e é isto que algumas pessoas

gostam de ser quando precisam de protagonismo político.

Armando Nascimento Corroborou as palavras da Presidente do Executivo,

sublinhando que a manutenção do Centro de Saúde de Quiaios tem sido uma

preocupação constante não só desta Assembleia, como da Assembleia de Freguesia

anterior. Lembrou gue se questionou, que se falou, que se tomaram decisões

conjuntas, que a ARS garantiu por escrito a continuidade daquela unidade e a

substituição de qualquer médico que, seja por que motivo for, deixe de prestar

serviços naquele local, pelo que este tipo de acusação não faz qualquer sentido.

Vitor Ribeiro - Mencionou as cartas recebidas e corroborou as posições já tomadas.

Manifestou-se indignado com o atestado de incompetência que o Senhor José Augusto

Azenha Marques passa a esta e às anteriores Assembleias de Freguesia. Referiu que os

pedidos de esclarecimentos e as respetivas respostas estão registados em atas, pelo

que é uma questão de se querer estar informado. Se as pessoas não querem ler os

documentos oficiaís, disse, não pudemos fazer nada contra isso. Relativamente à carta

do Sr. Piedade, afirmou que teria feito a mesma coisa que a Presidente do Executivo,

tendo em conta que há um sítio e horas próprias para resolver estes problemas,

sublinhando que temos o direito a privar com amígos e não podemos trabalhar vinte e

quatro sobre vinte e quatro horas.

Sugeriu ao Executivo que procedesse à plantação de pinheiros mansos no Parque de

Merendas, na Praia de Quiaios, considerando que alguns já foram cortados e outros já

p. Ls/u

,J:::: ;;3::i:: :: ::; -',;.,#í::;

'j 
e + 35i) 2::à;:i.1T,l 

:1ri;,].i,i]iil:'.:;l



Fnecursn or Quwos
NrPC 510 833 535

secaram. Defendeu a escolha pelo pinheiro manso por causa da copa que permite uma

maior sombra e pelas características do solo arenoso. Referiu que é um investimento

relativamente baixo e que, daqui a dez ou doze anos, colmatará a falta de sombra que

se adivinha naquele espaço.

2. PERíODO DE TNTERVENçÃO DO PúBUCO --*-------------

Não houve intervenções. ------------

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA.----

3.1 Apreciação da informação escrita da atividade da Junta de Freguesia. --------------

Agostinho Cruz - Questionou o Executivo quanto ao teor do contacto telefónico da

Arquiteta Elvira, da Câmara Municipal, sobre a requalificação da rotunda do barco na

Praia de Quiaios, até porque, lembrou, apresentou uma solução para melhorar a

fluidez do trânsito daquele local. -----
Presidente do Executivo - Esclareceu que, no anterior mandato, o Executivo tinha

feito um projeto para a requalificação daquela rotunda, mas que não podia intervir

sem pedír autorização ao Municípío, porque as rotundas não são da competência da

Junta de Freguesia. Para ultrapassar a questão, o Município ficou de avaliar o projeto

apresentado pela Junta no sentido de o aprovar ou, em alternativa, apresentar um

projeto alternativo. Disse ainda que o contacto da Arquiteta Elvira, no mês de agosto,

foi no sentido de agendar uma reunião com o Executivo para analisar essa matéria,

reunião essa que ficou de se realizar após as férias da Arquiteta, pese embora até ao

momento ainda não tenha sido agendada. --------
Armando Nascimento - Felicitou o Executivo pelo facto da época balnear ter

decorrido sem incidentes, pelas melhorias que foram feitas nas Piscinas da Praia de

Quiaios e no Parque de Merendas e também pelas receitas obtidas neste período que

atingiram as metas orçamentais propostas pelo Executivo. ---------
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Congratulou o Executivo pela preocupação demonstrada para com as crianças e jovens

com mobilidade reduzida, através da aquísição de uma cadeira de rodas própria para

andar na areia, o que, conforme foi publicamente relatado, foi de grande utilidade. ----

Presidente da Assembleia de Freguesia - Esclareceu que a cadeira de rodas adaptada

não foi adquirida pelo Executivo, mas que faz parte de um projeto nacional de uma

Associação com intervenção na área e que apenas foi cedido à Junta de Freguesía por

um período de tempo.

Presidente do Executivo - Confirmou a informação prestada pelo Presidente da

Assembleia de Freguesia e informou que o Executivo já tentou adquirir a referida

cadeira, a exemplo da compra do tiralô, mas que ainda não foi possível por não estar

disponível no mercado. lnformou da intenção do Executivo em diligenciar para que,

em dois míl e dezanove, a Praia de Quiaios possa dispor daquele equipamento logo

desde a abertura da época balnear.

Armando Nascimento - Manifestou-se satisfeito pelo Município ter assumido o

compromisso relativo aos passadiços da Praia de Quiaios, fazendo votos de que o

Executivo municipal cumpra na plenitude as promessas efectuadas. ------

Presidente da Assembleia de Freguesia - E não havendo mais assuntos a tratar, ele,

Presidente, declarou encerrada a sessão pelas vinte e três horas e dezassete minutos,

do dia vinte e oito de setembro de dois míl e dezoito, da qual, para constar se lavrou a

presente ata sob a responsabilidade dos secretários da Mesa da Assembleia de

Freguesia, e que depois vai ser assinada nos termos da lei.

O Presidente 2.Q Secretária

Rua da Figueira da Foz, 27 - Quiaios
3080-544 Figueira da Foz - PORTUGAL

(+351) 233 919 260 | Fax: (+351) 233 9L0 229
geral@jÍ-quiaios.pt I wwwjf-quiaios.pt

(Helena Abreu)
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