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ATA NÚMERO OITO

ATA DA SESSÃO ORilNÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESTA DE qUIAIOS,

DE 28 DE JUNHO DO ANO DE DOIS MtL E DEZANOVE

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

Presidente - Ricardo Manuel Rodrigues Santos (PS) ---------

1.e Secretário - 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 Cristina 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 trinta e cinco minutos.

Presenças - Estiveram presentes todos os elementos, com exceção de Maria Helena

Parente Abreu (PS) e Dora Cristina Sousa Figueiredo (PSD), que justificaram

devidamente a sua ausência.

Apresentou-se na sessão Sandy Lopes Oliveira (PS) em substituição de Maria Helena

Parente Abreu (PS), pelo que, observado o disposto no número um do artigo 78.e e

número um do artigo 79.e, ambos da Lei n.e L69/99, de 18 de Setembro, lhe foi conferida

posse pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, para efeitos da presente sessão da

Assembleia, tendo assumido o lugar de segundo secretário da mesa da Assembleia. ----

Presidente da Assembleia de Freguesia - Após a verificação do

abertos os trabalhos, lendo a respetiva ordem dos mesmos. -----------
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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 qual foi aprovada

por unanimidade.

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

Presidente da Assembleia de Freguesia * Deu conhecimento da correspondência

recebida pela Mesa da Assembleia, nomeadamente uma carta dos moradores da Praia

de Quiaios, que leu em voz e se anexa à presente ata, dando conta de um abaixo

assinado já remetido para o Executivo da Freguesia de Quiaios e também para a Câmara

Municipal da Figueira da Foz, solicitando, com caráter de urgência, obras de conservação

na Rua Celeiro do Pescador, na Rua Galeria Convés e no largo entre a Rua Belo Horizonte

e a Rua Elias Cação Ribeiro, dado o seu estado de degradação. -*--*

1.3 lntervenções de índole geral -----

António Marinheiro - Alertou para a falta de limpeza dos passadiços na Praia de

Quiaios, a um dia do início da época balnear, lamentando que todos os anos se repita

esta situação. Afirmou que é o pior cartão de visita que podemos dar a quem visita a

Praia e uma falta de respeito para com os moradores que gostam de usufruir daquele

equipamento, considerando a situação inqualificável. Afirmou tratar-se de

irresponsabilidade ou então de incompetência de quem gere os destinos da freguesia e

do concelho

Reportando ao abaixo assinado feito pelos moradores da Praia de Quiaios, deu nota de

que os problemas apontados já tinham sido por si e por outros elementos referidos em

sessões anteriores da Assembleia de Freguesia, dando conta da necessidade de intervir

naquelas ruas. Considerou legítimo que os moradores se mostrem revoltados, porque o

arrastar da situação é incompreensível. Disse pensar tratar-se de teimosia, dado que o

Executivo já foi por diversas vezes alertado para aquele problema, adiantando que
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considerava legítimo pensar que os problemas que eram

Assembleia não eram resolvidos exatamente por terem

apontados em sede da

sído questionados por

elementos daquele órgão.

Relativamente à ligação entre a Murtinheira e o Cabo Mondego, deu nota dos pedidos

de esclarecimento feitos por si ao Executivo e das respostas recebidas. Disse, no

entanto, considerar que foi uma desconsideração para com os membros da Assembleia

nâo terem sido previamente informados da reunião realizada, na sede da Junta de

Freguesia, entre o Presidente da Câmara Municipal e os moradores da Murtinheira

sobre esta matéria, uma vez que só teve conhecimento da sua realização depois dela ter

ocorrido.

Quanto ao corte da ligação e aos fundamentos apresentados para a sua concretização,

disse que gostava de estar errado, mas que tinha a sensação de que se estava perante

um embuste e uma farsa, que apenas tinha como objetivo levar ao encerramento

definitivo daquela via e que não excluía a hipótese de virem a ser apresentadas como

necessárias obras de uma envergadura tal que tornem inviável a abertura da estrada.

Sublinhou que gostava de estar enganado, mas que temia que era o que ia acontecer. -

Questionou se os nadadores-salvadores para as Piscinas da Praia de Quiaios não podiam

ser recrutados pela Câmara Municipal da Figueira da Foz ao abrigo do procedimento de

recrutamento de nadadores-salvadores para as praias vigiadas do concelho e perguntou

quando é que as Piscinas iam abrir e se tinham condições e pessoal para o efeito. --**
Agostinho Cruz - Deu nota de que os esclarecimentos inscritos na ata do Executivo

sobre o corte de ligação da estrada entre a Murtinheira e o Cabo Mondego não são mais

do que a voz do dono e que, assim sendo, se sentia perfeitamente esclarecido.

Acrescentou, no entanto, que na reunião havida com o Presidente da Câmara foram

apresentadas outras obras para a Freguesia de Quiaios, manifestando surpresa por ter

sido anunciado que na Rua Direita, para além da intervenção já anunciada, irá ser

construída uma ciclovia, que vem da Figueira pela Praia de Quiaios e segue para Mira.

No que concerne à estrada do Cabo Mondego, deu conhecimento de que disse ao
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Presidente da Câmara, na já referida reunião, de que Quiaios ia ficar sem obra e sem

estrada, mas que ainda assim tinha tomado boa nota das obras inscritas para a Freguesia

no orçamento municipal para 2019. -------

Sublinhou que aquilo que se está a passar na Freguesia, nomeadamente com a questão

dos passadiços da Praia de Quiaios, não tem explicação possível.

Presidente do Executivo - Deu nota de que reuniu com o Presidente da Câmara e que

recebeu informação de que a empreitada para a substituição dos passadiços já está para

cabimentação e que a obra deverá ter condições para começar em setembro, assim o

concurso não venha a ficar deserto.

Quanto à limpeza dos passadiços, respondeu que andou uma equipa durante cinco dias

a executar esse trabalho, pelo que mostrou espanto por se dizer que nada está feito. -
Lembrou que, em tempo útil e a exemplo dos anos anteriores, pediu à APA para

proceder à limpeza e reparação dos passadiços e que, na ausência de qualquer resposta,

recorreu mais uma vez à Câmara Municipal. Aditou que, entretanto, a Câmara solicitou

autorização à APA para fazer a intervenção, mas gue a APA respondeu, com

conhecimento à Freguesia de Quiaios, de que não havia lugar a qualquer autorização,

porque ao abrigo de legislação sobre a matéria publicada em novembro de 2018 essa

responsabilidade se transferira para o próprio Município.

No que respeita ao abaixo assinado remetido pelos moradores da Praia de Quiaios,

afirmou que o Executivo não é incompetente e que faz o seu trabalho. Deu conta de

que, aquando da pavimentação da Avenida dos Pescadores, questionou diretamente o

engenheiro responsável da obra, Eng.e prrlo Renato, e depois o Presidente da Câmara,

para aferir da possibilidade de, face à presença do equipamento no local, executar no

imediato a pavimentação da Rua do Celeiro do Pescador e da Rua Galeria Convés, tendo-

lhe sido transmitido que tal não era possível porque o Caderno de Encargos da

empreitada não previa esse trabalho. Esclareceu que quando recebeu o abaixo-assinado

falou com o Presidente da Câmara, que confirmou ter recebido o mesmo documento,

solicitando que a pavimentação daquelas ruas fosse considerada como prioritária para
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execução em dois mil e dezanove. O Presidente da Câmara requereu aos serviços da

Câmara informação sobre a eventual existência de folga na rubrica das pavimentações

que permitisse acomodar mais essas intervenções, resposta que ainda não lhe foi

comunicada. Sublinhou que a carta dos moradores não tem uma morada para resposta,

nem nomeia um representante, pelo que o Executivo não tinha como dar feedbock das

diligências tomadas sobre a matéria. Considerou que a carta agora remetida à

Assembleia de Freguesia é uma falta de respeito e de consideração pelo trabalho que o

Executivo realiza, relembrando que as pavimentações não são da responsabilidade do

Executivo, que apenas tem a obrigação de pugnar pela sua execução, conforme tem

feito. -------

Reiterou os esclarecimentos já prestados relativos ao Cabo Mondego, e que constam

das atas do Executivo, e esclareceu que a reunião realizada sobre aquele tema partiu de

uma conciliação entre o Presidente da Câmara e alguns moradores da Murtinheira,

tendo o Executivo sido informado da mesma na véspera da sua realização quando lhe

foi solicitado que o encontro tivesse lugar na sede da Junta de Freguesia. Observou que

não houve qualquer desconsideração para com os elementos da Assembleia de

Freguesia, porque a marcação da reunião não partiu do Executivo.

Esclareceu que o projeto para a Rua Direita ainda não está concluído e que tem a

garantia do Presidente da Câmara de que quando estiver concluído será apresentado,

quer publicamente, quer na Assembleia de Freguesia, para discussão e análise.

Recordou que as Piscinas da Praia de Quiaios não são municipais e que, apesar de se ter

conseguido inscrever no Acordo de Execução de Delegação de Competências uma verba

para aquele equipamento, não era possível ser o Município a contratar os nadadores-

salvadores. Acrescentou que o Executivo já contratou dois nadadores-salvadores, que o

bar das Piscinas está arrendado, que estão assegurados todos os recursos humanos

necessários para o funcionamento, pelo que as Piscinas abrirão ao público no domingo,

dia 30 de junho.

Rua da Figueira da Foz 27 - Quiaios
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António Marinheiro - Afirmou estar deveras espantado com a postura do Executivo,

reiterando que os passadiços continuam cheios de areia e que a situação revelava uma

falta de respeito pelas pessoas da freguesia, até porque aquela estrutura já deveria ter

sido limpa antes da Páscoa. Referiu que não se pode ficar à espera da resposta da APA,

que se sabe nunca vem, e que, portanto, o Executivo tinha que assegurar que as

passadeiras estavam em boas condições. Aditou que a guestão da APA é um falso

argumento e que apenas serve de desculpa ao Executivo para não fazer aquilo que lhe

compete.

Reportando ao tema do abaixo-assinado, deu nota de que foi apresentado um

planeamento de obras de pavimentação, que incluía aquelas vias, pelo que não faz

sentido a questão da existência ou não de folga orçamental. Disse ser legítimo pensar

que as obras não se fazem exatamente pelo facto de ter existido um abaixo-assinado a

exigir a sua concretização.

Esclareceu que quando falou na questão dos nadadores-salvadores estava a sugerir a

utilização da rede de conhecimentos do Município para facilitar a contratação e não para

a ser a Câmara a pagar, mas que a sugestão ficava sem efeito uma vez que os nadadores-

salvadores já estavam contratados. ------------

Presidente do Executivo - Repetiu que estiveram na Praia de Quiaios equipas a limpar

os passadiços, acrescentando que tudo o que possa ser feito em termos de limpeza

nunca é sufíciente, porque daqui a um mês os passadiços já estão novamente cheios de

areia.

Armando Nascimento - Congratulou-se e felicitou o Executivo pelas duas bandeiras

azuis atribuídas a praias da freguesia entre as nove atribuídas ao concelho. Fez votos de

que a época balnear decorra com normalidade, esperando que em setembro se possa

fazer um balanço positivo.

Relativamente ao abaixo-assinado e independentemente da razão que possa assistir a

quem o assina, salientou que a melhoria das vias de comunicação é da competência da

Câmara Municipal. Afirmou que o Executivo tem tido a preocupação de pugnar pela sua
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realização, considerando que aquilo que não foifeito relativo a essa matéria é uma falta

que tem de ser imputada à Câmara e não ao Executivo da Junta de Freguesia. lnformou

que ele próprio falou com o responsável da obra de pavimentação da Avenida dos

Pescadores que lhe transmitiu que a pavimentação da Rua Celeiro do Pescador e da Rua

Galeria Convés não poderia ser realizada naquele momento, por não fazer parte da

empreitada, mas que era intenção do Município proceder à sua reparação. Sublinhou

que não se pode estar constantemente a atacar o Executivo quando a responsabilidade

não é do Executivo. Deu nota de que semanalmente, às terças-feiras, o Executivo está

disponível para ouvir e receber as pessoas, que não tinha conhecimento de que alguém

se tivesse dirigido ao Executivo para falar sobre esta matéria e que depois se passa a

bola à Assembleia para pressionar o Executivo, defendendo que este não é o caminho

mais correto. ------------

No que respeita ao enforca-cães, disse que a Câmara tomou a decisão correta e que o

Executivo tem feito o que lhe compete, acompanhando o processo e pressionando para

uma decisão mais rápida e eficaz. Deu nota de que o parecêr da Direção Geral de Energia

é conhecido, que imputa responsabilidades, inclusive criminais, a quem não tomar

decisões, e que assim a Câmara não tinha outra opção que não a decisão de encerrar.

Referiu que é intenção da Câmara e da Junta abrir aquela estrada e fez votos de que a

sua abertura possa ser uma realidade em breve, porque é isso que todos querem, mas

que não pode haver qualquer tomada de decisão enquanto o LNEC não disser se é viável

e em que condições aquela via pode ser aberta.

António Nascimento - Realçou que as pessoas têm legitimidade para reclamar e que

todos querem o melhor para a sua rua, mas que não se pode esquecer que há outras

vias, nomeadamente estradas principais, que estão piores e que não são faladas.

Recordou que há outros sítios na freguesia que também precisam de intervenção, mas

que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, porque o dinheiro não chega para tudo,

e que por isso são definidas prioridades. ----------

Rua da Figueira da Foz" 27 - Quiaios
308G544 Figueira da Foz - PORTUGAL
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António Marinheiro - Afirmou que a Câmara toma decisões em função das príoridades

que lhe são apresentadas pela Executivo da Junta, logo a responsabilidade de aquelas

duas vias em concreto aínda não terem sido intervencionadas é da Junta de Freguesia.

Presidente da Assembleia - Reportando ao abaixo-assinado, disse que se revia

inteiramente na preocupação das pessoas, porque também quer que todas as estradas

da freguesia se encontrem nas melhores condições possíveis. Considerou o abaixo-

assinado um ato de cidadania, sinal de que as pessoas estão preocupadas e querem o

melhor para a sua freguesia, pelo que, relativamente à substância, não tinha

comentários a fazer, mas que tinha objeções quanto à forma. Referiu que a carta agora

recebida pela Mesa da Assembleia fora remetida, em correio registado, também para a

Junta de Freguesia e, individualmente, para os senhores Carlos Rabadão e António

Marinheiro, observando tratar-se de uma desconsideração para com todos os outros

elementos da Assembleia, porque a Assembleia não são só três pessoas, mas sim nove

cidadãos eleitos pela população. -----
António Marinheiro - Disse estar de acordo, embora compreendendo que o objetivo

fosse dar conhecimento à oposição. -*----
Presidente da Assembleia - Expressou que esta atitude do remetente das cartas abre a

porta a todo o tipo de suposiçôes e insinuações, pelo que lhe era legítimo pensar que o

envio desta carta, agora em junho, tinha obviamente o objetívo político de atacar e

rebaixar o Executivo. Considerou abusivo que se assinasse a carta em nome dos

moradores da Praia de Quiaíos, porque falou com alguns moradores daquela localidade

que a desconheciam e uma deselegância para com o Presidente da Assembleia de

Freguesia o envio para outros dois elementos da Assembleia, porque no exercício das

suas funções tinha a obrigação de dar conhecimento de todo o expediente recebido a

todos os elementos da Assembleia. ***-

Discordou das afirmações de António Marinheiro quanto à desconsideração das

chamadas de atenção feitas nas reuniões da Assembleia. Observou que a Presidente do

Executivo deu conhecim*ento à Assembleia no início do ano da lista de prioridades para
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as pavimentações na freguesia, que havia remetido para a Câmara Municipal e que

incluía a Rua Celeiro do Pescador e a Rua Galeria Convés. Deu nota de que, no

cumprimento dessas prioridades, o Município tem vindo a reparar algumas ruas,

nomeadamente no Ervedal, onde já foram pavimentadas estradas que estavam em

péssimo estado de conservação. Disse que se tem de continuar a pressionar a Câmara

para que continue a realizar as pavimentações previstas e exortou a Presidente do

Executivo a continuar a fazer pressão sobre o Município para que, em particular, aquelas

duas ruas na Praia de Quiaios possam ser intervencionadas em breve.

Vítor Ribeiro - Sublinhou que é da responsabilidade do Executivo fazer pressão para

que as ruas referidas no abaixo-assinado sejam pavimentadas. ----------

lnformou que não soube antecipadamente da reunião que existiu entre alguns

moradores da Murtinheira e o Presidente da Câmara sobre o encerramento do enforca-

cães, até porque morava na Murtinheira e não tinha sido avisado. Questionou o critério

utilizado para selecionar os moradores que foram à reunião e quis saber se a estrada se

vai manter cortada com recurso a pedras ou se a Câmara Municipal tem intenção de

instalar uma cancela no local que permita a utilização daquele acesso em caso de

emergêncía. Sublinhou que, em caso de calamidade que corte a estrada que liga a

Quiaios, a Murtinheira e a Praia de Quiaios não têm qualquer outro ponto de fuga,

exortando por isso a Câmara a substituir as pedras por uma cancela.

Vincou que se a Presidente do Executivo tem legitimidade para o exercício do cargo

porque foi eleita pelo povo, os elementos da Assembleia também o foram, pelo que

gozam da mesma legitimidade. Acrescentou que a Assembleia é constituída por quatro

elementos do PS, quatro do PSD e um da CDU e que só graças ao elemento da CDU é

que este Executivo está em funções.

Perguntou o que faltava pavimentar da lista de prioridades apresentada no início do ano

e qual o planeamento previsto até ao final do ano. --------

Questionou sobre o ponto da situação da Rua da Fonte da Reala, que foi interrompida

ao meio e cujo tema já fora abordado em Assembleias anteriores, e deu contâ de que a
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somar às duas ruas já cortadas na Murtinheira existia uma terceira. Referiu que a Rua

da Eira Velha, que começa junto à antiga Escola da Murtinheira e termina no Senhor dos

Aflitos, é uma rua, porque tem toponímia e placas toponímicas a prová-lo em cada um

dos extremos. Deu nota de que um proprietário está a construir um muro que tapa o

caminho, impedindo que os proprietários dos terrenos contíguos tenham acesso aos

seus terrenos, até para os limpar como lhes é exigido por lei, e clamou pela tomada de

providências urgentes para que se possa travar a situação. Disse saber da existência de

pareceres emitidos sobre essa situação, nomeadamente um parecer da Junta de

Freguesia que considerava aquela rua como um camÍnho privado, pelo que solicitava

escla reci mentos. -------

lnterrogou se no plano integrado de nadadores-salvadores para as Praias de Quiaios e

Murtinheira havia mais vigilantes ou se continuavam a ser considerados os mesmos

postos dos anos anteriores.

Presidente do Executivo - Respondeu que, de acordo com as informações prestadas

pelo Presidente da Câmara, a opção pelo corte com recurso a pedras foi considerada

porque se fosse uma cancela não iria ser respeitado. Acrescentou que, segundo

informações da proteção civil, que também estivera presente na reunião realizada com

os moradores da Murtinheira, em caso de calamidade, aquela estrada nunca seria uma

via de evacuação, que as pessoas seriam sempre encaminhadas para a Praia de Quiaios

e que o Plano de Emergência Municipal previa o socorro em trinta minutos.

Sublinhou que nunca se demitiu das responsabilidades que lhe cabem enquanto

Presidente do Executivo e de pugnar pela melhoria das condições da freguesia. ----------

Disse que a questão da Rua da Eira Velha ultrapassava a junta, que fora apenas um elo

de ligação entre os proprietários dos terrenos e o empreiteiro do loteamento construído

junto ao Senhor dos Aflitos, a firma Louro & Fajardo, assumindo esse papel porque

conseguia identificar e chegar mais facilmente ao contacto com os proprietários.

Mencionou que houve uma reunião na sede da Junta, em que o Executivo participou

apenas como intermediário, na qual os proprietários acordaram todos dar uns metros
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de terreno para que a via pudesse ficar transitável e que, posteriormente, já no local,

tomaram posição diferente, porque uns queriam dar e outros não queriam dar. Quanto

à nova construção visada pelo Vítor Ríbeiro, explanou que o proprietário pediu à junta

que atestasse se aquele caminho era de inquílinos ou público, pelo que o Executivo, não

tendo como avaliar a sítuação, pediu esclarecimentos ao Departamento de Urbanismo

da Câmara Municipal. Em resposta, recebeu um email do Urbanismo, assinado pelo

Engenheiro Pina, com conhecimento à Arquiteta Maria Manuel, que se tratava de uma

serventia de pé posto e que como nem a Junta de Freguesia, nem a Câmara Municipal

se tinham alguma vez apropriado daquele caminho deveria ser considerado um caminho

de inquilinos e não público. Esclareceu que só emitiu a declaração nesse sentido após

ter recebido esta informação e que, no final da declaração, uma vez que o Executivo não

tinha certezas, optou por escrever "por ter sido confirmado por um técnico do

urbanismo da Câmara Municipal da Figueira datoz", salvaguardando assim a posição da

junta. Defendeu que o assunto só se resolve quando os interessados se sentarem a uma

mesa e conversarem entre si, até porque, de acordo com a planta do terreno que foi

entregue à Junta pelo proprietário em causa, o terreno inclui o caminho.

Vitor Ribeiro - Contestou a informação dada pelo Urbanismo da Câmara, defendendo

que aquela via nunca pode ser uma serventia, até porque tem toponímia, com placas

toponímicas identificativas quer numa ponta, quer noutra. Afirmou que a junta tem de

defender que aquela via é uma rua, salientando que se está perante mais um caso em

que um privado encerra uma rua. Advertiu que não se pode assistir passivamente ao

que está a acontecer e que se a Câmara não tem conhecimento da realidade, tem que

ir ao terreno e questionar quem sabe. -------

Agostinho Cruz - Lembrou que o assunto da Rua da Eira Velha já foi falado por si em

sessões anteriores da Assembleia e questionou como é que aquela via pode ser

considerada um caminho de pé posto quando a Câmara autoriza o escoamento das

águas pluviais por esse caminho abaixo, dado que existe um coletor de águas pluviais

que começa na nova urbanização e que vai até à escola. Lamentou que a junta tenha
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sido apenas um intermediário no processo entre os proprietários e o empreiteiro da

urbanização e salientou que o Executivo cometeu um erro por não ter dito e obrigado

os proprietários a ceder terreno para alargar o caminho, defendendo que se têm de

evitar cubículos e fazer vias desafogadas. Referiu não entender o projeto daquela

urbanízação e interrogou porque é que os projetos de obras a executar na freguesia

deixaram de passar pela Junta de Freguesia para emissão de parecer, reivindicando esse

procedimento. Deu conta de que o empreiteiro não concluiu a empreitada e que se

fosse Presidente da Junta ia à Câmara e mandava cancelar-lhe o Alvará, porque, disse,

se não for assim, estamos a criar terreno fértil para esta gente andar.

Carlos Rabadão - lnsistiu que a Rua da Eira Velha existe, que está na toponímia da

Figueira, que toda a rua tem um princípio e um fim e que neste caso começa no Senhor

dos Aflitos e termina junto à antiga escola. Fez saber que quando foi presidente do

Executivo surgiu uma construção muito próxima daquele caminho, na parte inicial da

rua, que fez uma exposíção à Câmara e que, em resultado dessa diligência, a pessoa teve

de deitar o muro abaixo. Defendeu que não é por um técnico da Câmara dizer que se

trata de um caminho de pé posto que devemos assumir que é um caminho de pé posto.

Advogou que a declaração emitida pela Junta de Freguesia nunca deveria ter sido

passada, justificando que a rua está cadastrada e que os técnicos da Câmara tinham a

obrigação de ter consultado o referido cadastro.

António Marinheiro - Ressalvou gue se é uma rua não se pode interromper. -------------

Presidente do Executivo - Insistiu que o Executivo prudentemente questionou a Câmara

e que obteve como resposta que não se tratava de um caminho público.

António Marinheiro - Apresentou uma proposta de deliberação, mandatando o

Executivo para gue, face ao levantamento das dúvidas levantadas na Assembleia e

expondo os argumentos apresentados, solicite à Câmara Municipal esclarecimentos, por

escrito, sobre se a Rua da Eira Velha é ou não considerada um caminho público.

Presidente da Assembleia - Colocou a proposta de deliberação a votação, a qual foi

aprovada por unanimidade.
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Agostinho Cruz - Retomando a questão do abaixo-assinado dos moradores da Praia de

Quiaios, comentou que existiam duas oposições na Assembleia de Freguesia, o PSD e a

CDU, mas que parecia haver só uma. Referiu que o Presidente da Assembleia de

Freguesia esteve mal, porque quando recebeu a carta a deveria ter encaminhado para

todos os elementos daquele órgão.

Reagiu ao comentário de Armando Nascimento, quando defendeu que na questão do

enforca-cães a Câmara teve uma posição correta, ironizando que tanto o atual

Presidente da Câmara, Carlos Monteiro, como o anterior Presidente, João Ataíde, em

funções executivas há dez anos, nunca tomaram uma posição correta, porque, aliás,

naquele local sempre caíram pedras.

Deu nota de que em conferência de líderes da Assembleia Municipal, em que participou,

verificou que na Ordem de Trabalhos constava o tema do seguro dos autarcas

municipais, que vão estar salvaguardados por bons seguros quando estão ao serviço da

autarquia, lamentando gue o mesmo não suceda com os elementos dos Executivos das

Juntas de Freguesia. Frisou que já se referira ao tema no início do mandato anterior e

pediu para ficasse lavrado em ata a sua preocupação sobre esta matéria, porque nunca

se sabe o que pode vir a acontecer.

Acusou o Executivo e o Presidente da Assembleia de Freguesia de serem cúmplices do

estado de degradação em que se encontrava a Rua do Palhiço, na Murtinheira, fazendo

menção à recente marcação do estacionamento junto ao Parque de Campismo, que não

considerava prioritária, e que uma intervenção de apenas cinquenta metros continuava

por fazer.

Deu conta de um buraco no pavimento no final da Rua da Figueira da Foz, que carecia

de intervenção urgente

Presidente do Executivo - lnterrompeu para informar que a situação do buraco já fora

reportada à firma Águas da Figueira.

Agostinho Cruz - Alertou para a situação do murete existente no fim do passeio, em

frente ao Posto de Abastecimento de Combustível, na Rua da Figueira da Foz, que se
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encontra destruído, em virtude de um acidente automóvel ali registado, já no mandato

do Executivo liderado por Carlos Rabadão,

Afirmou que a Tasca da Praia é um terreno fértil para se fazer tudo o que se quer,

aludindo à recente mudança do títular do contrato. Considerou que o articulado do

contrato o permite, mas que é moralmente injusto, lembrando que, aquando da votação

do programa do concurso, votou contra exatamente para evitar este tipo de situações.

Com recurso às atas do Executivo, fez um historial do processo relativo ao contrato de

exploração, sublinhando que inicialmente a exploração da Tasca da Praia foi dada a

Ricardo Manuel da Silva Parracho, que passou a titularidade do contrato para a empresa

Sensações & Tendências. Leu a ata do Executivo em que refere que aquela empresa

informara, vai e-mail, que terminado o Contrato de Cessão do Equipamento de Apoio

do Parque de Merendas a 1 de julho de 2OL7 não tinha intenção de se candidatar ao

concurso, que entretanto saiu em hasta pública, fundamentando a decisão tomada por

não ver viabilidade, nem estabilidade no Caderno de Encargos do concurso para a cessão

da exploração, que foi aprovado por maioria PS/PSD na décima oitava sessão

extraordinária da Assembleia de Freguesia de Quiaios. Afirmou que o Senhor Ricardo

Parracho continuava a cavalgar a onda, que fazia o que bem lhe apetecia, até que o

contrato acabara por chegar às mãos de Rita da Silva Rocha. Referiu que o processo até

podia estar correto, mas que era moralmente condenável e que a Junta, na qualidade

de proprietária, via passar a situação como cão por vinha vindimada. --*---

Presidente do Executivo - Reconheceu o estado de degradação da Rua do Palhiço e

esclareceu que a intervenção já estivera agendada para ser executada pelas equipas da

Câmara, mas que aquelas equipas deveriam ter trabalhado na freguesia durante dez

dias e só o fizeram durante oito dias, devido aos feriados do mês de junho, para além

de outros problemas, nomeadamente de transporte, que encurtaram o período de

trabalho e acabaram por impedir a execução da obra. Deu conhecimento de que já

transmitira o seu desagrado ao Presidente da Câmara pela forma como estava a ser feita

a gestão das equipas, até porque, em particular na época de preparação da época
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balnear, era preciso que as equipas do Município correspondessem às exigências da

freguesia,

Presidente da Assembleia - Respondendo a Agostinho Cruz, informou que a carta dos

moradores da Praia de Quiaios tinha sido por si recebida, via correio, apenas ontem, dia

27 de junho, e que só por não ter sido rececionada em tempo útil não fora distribuída

aos elementos da Assembleia

Subscreveu a preocupação quanto à Rua do Palhiço e fez saber que já tinha questionado

a Presidente do Executivo sobre o tema, que compreendia a argumentação invocada e

que esperava que a intervenção pudesse acontecer o mais rapidamente possível. --*---

2. PERíODO DE TNTERVENçÃO DO PÚBUCO

Usou da palavra um cidadão que se identificou como Mário Luís Carvalheiro Maricato,

residente na Saibreira, e que deu consentimento para que a sua identificação ficasse

registada em ata.

Alertou para o estado de abandono em que se encontrava a Lagoa das Braças e quis

saber se estava prevista alguma intervenção para breve ou se existiam alguns projetos

para a sua revitalização.

Transmitiu que, na sequência dos incêndios, os madeireiros que têm estado a tirar a

madeira das matas nacionais deixaram os caminhos florestais, de areia, numa lástima,

apelando pelo menos à regularização dos rodados das máquinas para que os referidos

caminhos possam ficar minimamente transitáveis. Perguntou se a Junta não tem meios

próprios que permitam fazer esse trabalho. ------------

Presidente do Executivo - lmputou responsabilidade aos madeireiros pela situação dos

caminhos florestais, que até manilhas das valas partem e não reparam, e pediu ajuda

para a sua identificação, dado que se não se souber quem são não se podem

responsabilizar. Garantiu que o Executivo irá atuar sempre que possível, com os recursos

de que dispõe, para tentar minimizar algumas situações.

Rua da FiSuêira da Foz, 27 - Quiaios
3080-544 Figueim da Foz - PORTUGAL

Tel.: (+35f ) 233 919 260 | Fu: (+35 | ) 233 9l 0 229
geral@jf-quiaios.pt I ww.if-quiaios.pt
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lnformou que existe um projeto para a Lagoa das Braças, que prevê a sua limpeza,

ressalvando que nunca vai ficar como era, até porque existem espécies protegidas que

têm de ser salvaguardadas. Comunicou que a nova ciclovia, no âmbito do EuroVelo, vai

passar na Estrada das Matas Nacionais e que está prevista a instalação de um local de

paragem junto à Lagoa.

Presidente da Assembleia - Mencionou que a Lagoa das Braças é também uma

preocupação da Assembleia e que deixava a sugestão ao Executivo para que voltasse a

insistir junto da Câmara Municipal para que a intervenção pudesse acontecer o mais

rapidamente possível.

3. PERíODO DA ORDEM DO DIA

3.1 Apreciação da informação escrita da atividade da Junta de Freguesia. ------------
Não se registaram intervenções. ------------

3.2 Apreciação, discussão e votação da proposta do Executivo sobre a transferência

de competências dos municípios para os órgãos das freguesias, nos termos do

Decreto-Lei n.e 5712019, de 30 de abril. -----
António Marinheiro - Pediu pormenores sobre a proposta de transferência de

competências que o Município terá apresentado à Junta, nomeadamente quanto a

contrapartidas financeiras e de recursos humanos.

Presidente do Executivo - Explicou que o Município ainda não apresentou qualquer

proposta à Junta. Justificou que a proposta de não aceitação aprovada pelo Executivo

resultava do facto de algumas das competêncías que iriam ser transferidas já estarem a

ser executadas pela Junta, ao abrigo do Acordo de Execução da Delegação de

Competências. Disse que não colocava em dúvida que a Junta ia receber mais dinheiro

pela aceitação das novas transferências, mas que, ao aceitar as competências já em

2019, teria que fazer mais com os mesmos recursos humanos, o que seria prejudicial

para a freguesia. Referiu ainda que a lei da descentralização permítia uma aceitação

gradual das competências a transferir, defendendo a necessidade de amadurecer a

ideia. ----
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António Marinheiro - Quis saber se a Junta de Freguesia ia receber mais dinheiro, e

quanto, quando comparado com o que se recebe ao abrigo do Acordo de Execução da

Delegação de Competências.

Presidente do Executivo - Respondeu que ainda não foram negociados quaisquer

valores para o efeito.

António Marinheiro - Defendeu que, nesse caso, a proposta não tinha condições para

ser avaliada

Presidente da Assembleia - Referiu que a Junta, nos termos da lei e neste momento,

apenas tinha duas opçôes: ou aceitava ou não aceitava. Adiantou que se dissesse que

aceitava, tinha noventa dias para negociar os termos do acordo com a Câmara; se

dissesse que não aceitava, o processo terminava no que ao ano de 2019 dizia respeito.

Carlos Rabadâo - Afirmou que é um erro crasso não aceitar a transferência de

competências previstas na lei. Advogou que a Junta devia aceitar e depois entrar num

processo de negociação com a Câmara, sublinhando que as competências transferidas

passariam permanentemente para a Junta e que as verbas para o efeito vinham

diretamente do Orçamento de Estado. Deu nota de que, ao abrigo do Acordo de

Execução da Delegação de Competências em vigor, o Município pagava muito pouco à

Junta pelo serviço que é prestado, até porque se houvesse necessidade de contratar

pessoas para fazer as tarefas previstas no acordo seria impossível fazê-lo com a verba

transferida. Defendeu que a Junta não perdia nada em dizer que sim, que não devia

abdicar de negociar, até porque, disse, se a negociação não correr bem tem três meses

para dizer que não.

Presidente da Assembleia - Lembrou a necessidade da Freguesia tomar uma decisão

até 30 de setembro e defendeu a proposta do Executivo da Junta, justificando que a não

aceitação permitia perceber o que vai acontecer com as outras freguesias.

António Marinheiro - Reiterou que apenas conseguia saber se aceitava ou não depois

de saber os termos da proposta, advogando que a não aceitação das transferências de

competências proposta pelo Executivo não deveria ser votada.
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Agostinho Cruz - Analisou a proposta apresentada pelo Executivo e disse que a CDU

aceÍtava o ponto um, dois e três da proposta, mas que não aceitava o ponto quatro que

previa a manutenção do Acordo de Delegação de Competências até 2O2l,lembrando

gue votara contra o acordo em vigor

estava em causa era a aceitação ou a

os termos concretos da transferência.

para 2019. Referiu que no seu entender o que

rejeição da transferência de competências e não

Carlos Rabadão - Constatou que, de acordo com o ponto quatro, que previa a

manutenção do Acordo de Execução da Delegação de Competências até ao final do

mandato 2OL7-2OZ1,, a aprovação da não aceitação proposta pelo Executívo implicava

não aceitar as novas competências até 2O2L.

Presidente da Assembleia - Ressalvou que o que estava em causa era apenas o ano de

2OL9. Concordou que a redação do ponto quatro podia suscitar alguma confusão, pelo

que sugeria ao Executivo a alteração da redação do ponto quatro da proposta, por forma

a garantir que a não aceitação agora aprovada era apenas para o ano de 2019. -----------

Presidente do Executivo - Aceitou a sugestão e alterou o ponto quatro da proposta que

passou a ter a seguinte redação: "Manter o Acordo de Execução realizado com o

Município para o ano de 2OL9".

Presidente da Assembleia - Colocou a votação a proposta do Executivo, considerando

a nova redação do ponto guatro, sobre a transferência de competências dos municípios

para os órgãos das freguesias, nos termos do Decreto-Lei n.e 5712OL9, de 30 de abril,

que prevê não aceitar a transferência de competências previstas no ano de2At9, a qual

foi aprovada por maioria, com os votos contra de António Manuel Bentos Marinheiro e

Carlos Manuel da Silva Rabadão e a abstenção de Vítor Miguel Ramos Ribeiro.

António Marinheiro - Apresentou uma declaração de voto, justificando o voto contra

por desconhecer os termos da proposta associados à transferência das competências. -

Questionou se a não aceitação em 2019 permitia a negociação da transferência de

competências para 2020.

Presidente do Executivo - Confirmou que a lei prevê essa situação. ------------
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Presidente da Assembleia - Colocou a ata das deliberações relativas à proposta de

deliberação sobre a Rua da Eira Velha e ao ponto 3.2 da sessão a aprovação em minuta,

tendo esta sido aprovado por unanimidade.

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

declarou encerrada a sessão pelas vinte e três horas e cinquenta e sete minutos, do dia

vinte e oito de junho de dois mil e dezanove, 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.

2.c Secretária

Rua da Figueira da For 27 - Quiaios
3080-5,í4 Figueim dâ Foz - PORTUGAL

Tel.: (+351) 233 919 260 | Fu: (t351) 231910279
geral@ií-quiaios.pt I w.if-quiaios.pt

O Presidente 1.e Secretário

rmando NaEcimen

p.19119


