Assembleia de Freguesia de Couço
Membro Honorário da
Ordem da Liberdade

Ata da primeira sessão ordinária de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, no edifício da Sede da Junta de
Freguesia, após convocatórias individuais e edital afixado nos lugares públicos da freguesia, em que
abaixo se anunciava o dia e hora, local de sessão e a respetiva ordem de trabalhos que abaixo se
indica, realizou-se a primeira sessão ordinária do órgão deliberativo da freguesia do Couço. Aberta a
sessão pelo Presidente da Mesa da Assembleia, feita a chamada, verificou-se estarem presentes: ------Osvaldo Nunes, Presidente da Mesa da Assembleia; Manuela Menúria, Primeira Secretária da Mesa e
Telma Loreto, Segunda Secretária, os seguintes membros: Carlos Basílio, João Paulo Rodrigues,
Susana Agulha, André Charrua, Óscar Santos. Ausentes: Marco Santos que não justificou a ausência. -Representando a Junta de Freguesia, a Sra. Presidente, Ortelinda Graça; a Secretária Marisa Santos e
o Tesoureiro Luís Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- ORDEM DO DIA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Informações. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Análise, discussão e aprovação do Orçamento Financeiro de 2022.--------------Ponto três: Análise, discussão e aprovação do PPI – Plano Plurianual de Investimentos
para 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Análise, discussão e aprovação do Plano das Ações mais relevantes.-------Ponto cinco: Análise, discussão e aprovação do Mapa de Pessoal 2022.------------------------Ponto seis: Autorização Genérica para Dispensa de Autorização Prévia da Assembleia de
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Relatório de Atividades da Junta de Freguesia.------------------------------------------Ponto oito: Informação dos saldos bancários.-------------------------------------------------------------Ponto nove: Outros assuntos.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Informações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um, o Presidente da Mesa referiu que não existiam informações. --------------------------------------A Presidente da Junta, informou a Assembleia que atribuiu meio tempo à Secretária da Junta de
Freguesia, Marisa Santos, para que esta possa despender do seu tempo de trabalho, para apoio à
execução do cargo e que essa atribuição cumpre com todas as normas da legislação em vigor. ----------Ponto dois: Análise, discussão e aprovação do Orçamento Financeiro de 2022. ------------------------O Presidente da Mesa apresentou o documento do orçamento financeiro para o ano 2022. Em seguida
deu a palavra aos presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal André Charrua tomou a palavra e referiu que se verificou um aumento substancial de quarenta
e sete mil euros e que houve também um aumento com as despesas com o pessoal, parques e jardins.Rua Álvaro Cunhal – 2100-320 Couço
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O Vogal Carlos Basílio tomou a palavra e demonstrou o seu agrado no aumento do valor do orçamento
e que este é muito assertivo e bem equilibrado.---------------------------------------------------------------------------A Presidente da Junta de Freguesia respondeu que temos uma verba mais avultada e que este é um
documento previsional, baseado nos exercícios anteriores. É um orçamento plurianual. Quanto às
verbas inscritas com o pessoal, têm como finalidade a contratação de mais funcionários, para higiene e
limpeza, daí a abertura de três lugares de quadro, um a termo certo, para substituir o coveiro, outro para
higiene e limpeza e um outro para assistente administrativo. As verbas para os espaços verdes e
conservação de bens têm a ver com as obras em curso e as que são necessárias no futuro. Quanto ao
valor para refeições, os gastos na Semana de Arte e Cultura e no Almoço de Reformados são verbas à
parte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os contratos intermunicipais vão manter-se.-------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa colocou o documento a votação, o qual foi aprovado por maioria com três
abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Análise, discussão e aprovação do PPI – Plano Plurianual de Investimentos para
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa apresentou o documento que foi posto à discussão.--------------------------------------O Vogal André Charrua tomou a palavra e referiu que a requalificação da Antonica não vinha
mencionada no documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Carlos Basílio também frisou o facto da requalificação da Antonica não vir mencionada no PPI.A Presidente da Junta esclareceu que na Antonica só falta reabilitar o exterior, que está englobado nos
parques e jardins.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa colocou o documento à votação, que foi aprovado por maioria, com três
abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Análise, discussão e aprovação do Plano das Ações mais relevantes. -----------------O Presidente da Mesa apresentou o documento. ------------------------------------------------------------------------O Vogal Carlos Basílio colocou uma questão sobre as verbas destinadas à manutenção da Escola
Básica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente respondeu que, pela legislação em vigor, as Juntas de Freguesia são responsáveis pela
aquisição de produtos de higiene e limpeza para o Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, no entanto, existe um
acordo verbal com a Câmara Municipal, em que esta entidade fornece os produtos ao Pré-Escolar e, em
contrapartida, a Junta rega os espaços verdes do exterior da EBI/JI. No Primeiro Ciclo cumpre com o
determinado na legislação. Nos outros ciclos de ensino, apoia as atividades, principalmente as visitas
de estudo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa colocou o documento à votação, o qual foi aprovado por maioria com três
abstenções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto cinco: Análise, discussão e aprovação do Mapa de Pessoal 2022.-----------------------------------O Presidente da Mesa apresentou o documento do Mapa de Pessoal para o ano dois mil e vinte e dois.O Vogal Óscar Santos questionou a Assembleia acerca do número de assistentes administrativos
existentes na Junta de Freguesia. A Presidente da Junta informou que tem no seu quadro de pessoal
duas assistentes administrativas efetivas e, uma a efetuar um Contrato Emprego Inserção, através do
IEFP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez, o Vogal Carlos Basílio, referiu que na sua opinião, o pessoal era insuficiente para a
dimensão da freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida, o Vogal João Paulo Rodrigues tomou a palavra e reforçou o que o anterior vogal disse.
Acrescentou ainda que a equipa de trabalho é muito dinâmica. ------------------------------------------------------A Presidente da Junta informou que a higiene e limpeza urbana não é competência da Junta de
Freguesia mas, sim da Câmara Municipal. O contrato foi aceite em prol da população. Tem um grande
apreço e admiração pelos trabalhadores que assumiram a responsabilidade do cemitério uma vez que o
coveiro se encontra de baixa médica. Em tempo de pandemia todos trabalharam sem descanso. É a
assistente administrativa que transporta os fregueses, na carrinha da Junta de Freguesia, para levarem
a vacina contra a COVID-19.---------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia colocou o documento à votação, tendo sido aprovado
por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Autorização Genérica para Dispensa de Autorização Prévia da Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia colocou o documento à votação, tendo sido aprovado por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Relatório de Atividades da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia apresentou o Relatório de Atividades, que vai de dezoito de
outubro de dois mil e vinte e um a vinte de dezembro de dois mil e vinte e um. À semelhança dos
anteriores, mostra as atividades diárias da Junta de Freguesia, reuniões, presenças, higiene e limpeza
urbanas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Óscar Santos fez referência ao Magusto Dançante e, na sua opinião, este não contou com um
elevado número de participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi lançado um boletim de informação da Junta de Freguesia bimestral, prestando contas à população
sobre a atividade da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Junta informou que o Magusto Dançante, com o espetáculo de Miguel Azevedo e a sua
banda, agradou à população e que, o Largo 25 de Abril contou com o apoio da juventude. -----------------Ponto oito: Informação dos saldos bancários.-------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa passou a palavra à Presidente da Junta para informar sobre os saldos bancários.
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A Presidente da Junta informou que o saldo bancário total é de setenta e quatro mil, duzentos e seis
euros e quarenta e dois cêntimos (74.206,42€). --------------------------------------------------------------------------Todas as despesas estão pagas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove: Outros assuntos.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Carlos Basílio fez referência à recolha do lixo, que deveria de ter outro horário e recomenda
que se comunique à Ecolezíria a sua sugestão. Ainda mostrou agrado com a iluminação de Natal e com
os presépios, colocados em vários locais da Freguesia.----------------------------------------------------------------O Vogal João Paulo Rodrigues referiu a falta de iluminação pública um pouco por toda a Freguesia,
citando o exemplo da sua rua. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal André Charrua reforçou, mais uma vez, a falta de segurança na nossa Freguesia, actos de
vandalismo e assaltos, a necessidade de reinvindicar mais segurança.--------------------------------------------A Vogal Susana Agulha reforçou também a falta de segurança existente na Freguesia, nomeadamente
na Volta do Vale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Junta respondeu que a falta de segurança tem vindo a ser um grave problema para
todos. Mas, infelizmente, não existem registos das ocorrências. Se estes forem registados, a GNR atua
de maneira diferente. Quanto à recolha de lixo, desde que a Câmara Municipal passou a competência
para a Ecolezíria, o serviço diminuiu de qualidade. Apela à Assembleia de Freguesia para que se faça
um protesto, uma denúncia de descontentamento por parte da população pelo mau serviço da recolha
do lixo urbano e um outro, pela insegurança e enviá-los para todas as instâncias.------------------------------Foi aprovado por unanimidade, a criação de um manifesto sobre a segurança e um outro, sobre a
recolha de resíduos urbanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Terminou, desejando votos de boas festas para todos.----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião que para constar foi lavrada a presente
ata, que vai ser assinada pelo Presidente e por mim Manuela Menúria, Primeira Secretária da
Assembleia que a redigiu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente __________________________________________________________
A Secretária___________________________________________________________
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