ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PALMEIRA DE FARO
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

……………………Acta Nº118……………………
………………………...…….. Reunião Ordinária nº 03/2011…..……………………………
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, pelas vinte e uma horas,
reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Palmeira de Faro, no edifício da sede
da Junta de Freguesia, nos termos do nº 1 do artigo 13º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sob a presidência do Senhor
Rui Miguel Faria Lopes, na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia, estando
presente os seguintes elementos: ……………………………………………………………….
1º Secretário: Elisabete Faria Pereira de Vilar Vale……………………………………..
2º Secretário: Joana Augusta Filipe Ferreira……………………………………………..
Vogais: António Albino Cruz Faria, Manuel Fernandes Couto, Manuel da Silva Matos,
Paulo Jorge Sá da Silva e Pedro Manuel Costa Cunha e Marlene Carmo Quinta
Gomes………………………………………………………………………………..........
Presente ainda a Junta de Freguesia composta por:
Presidente: Jorge Manuel Neto Filipe……………………………………………………
Tesoureiro: Manuel Adriano Lima Neiva………………………………………………..
Secretário: António Manuel Rossas Pereira……………………………………………...
Da agenda de reunião consta a seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da acta da sessão anterior…………………………………………...
2. Período antes da ordem do dia…………………………………………………………
3. Apreciação, discussão e deliberação sobre outros assuntos de interesse da Autarquia….
4. Período de intervenção do público………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Passou-se de seguida à ordem dos trabalhos:………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
PONTO 1. Leitura e aprovação da acta da sessão anterior………………………………
Pelo Presidente da mesa foi feita a leitura da acta da sessão anterior que, posta à
votação, foi aprovada por maioria dos presentes, nesta votação abstiveram-se os elementos
que faltaram a sessão anterior……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
PONTO 2 – Período antes da Ordem do dia…………………………………………...
Nada houve a assinalar……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………..
PONTO 3 – Apreciação, discussão e deliberação sobre outros assuntos de interesse
da autarquia………………………………………………………………………………………
Pelo Presidente da Junta, Jorge Filipe, foi feito o ponto de situação, das acções em curso
e a executar na freguesia:………………………………………………………………………
1 – Em reunião dos Presidentes de Junta de freguesia do concelho com o Presidente da
Câmara Municipal de Esposende, foi abordada a questão de aumento do IVA na energia elétrica
e a sua repercussão nas medidas já previstas implementar no concelho, por força do
agravamento que a fatura de consumo da rede pública vai sofrer. Foram discutidas e aprovadas
novas ações no terreno, para diminuir o consumo de energia. Por isso, ficou decidido
implementar medidas tais como; desligar as luzes decorativas junto dos adros, nos edifícios
públicos e nos jardins; desligar 10% dos pontos de luz em cada freguesia e promover apagão
das 01h30m às 05h30m, ou, em alternativa, desligar 30% dos pontos de luz pública em cada
freguesia e evitar o apagão………………………………………………………………………...
2 – Mais informou, que as obras do Centro de Intervenção Cultural e Social (CICS)
continuam em bom ritmo e dentro do plano programado. O financiamento da obra tem sido, até
ao momento, garantido por parte da Câmara Municipal de Esposende, que já transferiu todas as
verbas até final do presente ano. Falta ainda a comparticipação dos fundos do QREN, tendo já
sido solicitada a 1ª tranche face ao volume de trabalhos já executados…………………………...
3 – Informou ainda, que a Junta de Freguesia celebrou um protocolo, com a Câmara
Municipal de Esposende, para pavimentar as Ruas das Lajes, Entre Vinhas bem como a
requalificação e reperfilamento da Rua Carlos Barbosa Vila Chã………………………………...
4 – Disse ainda que a postura de Trânsito vai avançar depois de cumpridos todos os
procedimentos regulamentares. Será uma postura simples, apenas com sinalização básica. O
orçamento previsto para este processo deve rondar os 15.000€…………………………………...
5 – Informou ainda, que nas obras de conclusão da requalificação do Monte dos Sr. Dos
Desamparados não será construído o centro interpretativo serão apenas colocadas placas de
informação sobre o castro. Relativamente a recuperação do muro e construção de alguns
módulos das descobertas arqueológicas, está prevista a sua execução com recurso a pessoas da
freguesia…………………………………………………………………………………………...
6 – Informou também, que a cobertura da Escola de Eira D’Ana, que está em fracas
condições de conservação, vai ser integralmente substituída. Para evitar incómodos no normal
funcionamento das aulas, a sua execução foi programada entre o fim do presente ano escolar e o
princípio do próximo ano letivo. …………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………..
7 – Disse ainda, que a Junta de Freguesia está a preparar uma homenagem ao Padre José
Pires Afonso, programada para o 25º aniversário do seu falecimento. Passará pela colocação de
um busto na Alameda de Santo António ou junto à Igreja Paroquial……………………………..
8 – O Posto de Internet da Junta de Freguesia vai sofrer algumas alterações funcionais,
serão bloqueados alguns sites e melhorado o funcionamento dos computadores para uma
utilização mais prática e regrada……………………………………………………………..........
9 – Informou ainda que a Junta está a construir um novo Site, com a empresa J. Canão,
que fez a melhor proposta, uma vez que a empresa que tinha a plataforma do site anterior faliu,
à semelhança de outras freguesias do concelho, ficamos sem site. Deve estar disponível muito
brevemente, com novas funcionalidades e mais dinâmico………………………………………...
10 – As ligações ao Saneamento continuam com adesão muito baixa, assim sendo, a
Esposende Ambiente, com base na lei vigente, está a notificar os munícipes para, em prazo
estipulado, promoverem as ligações de forma pacífica. Caso contrário, irão forçar a sua ligação
nos termos da lei…………………………………………………………………………………...
11 – A revisão do Plano Diretor Municipal está praticamente concluída. Vai,
posteriormente entrar em período de Discussão Pública. As pessoas que não vejam plasmadas as
suas reclamações, vão poder reclamar……………………………………………………………..
12 – Relativamente ao cemitério informa que a Junta de Freguesia não vende sepulturas,
a não ser em casos muito especiais e em caso de morte em famílias que não tenham espaço nem
alternativa. ………………………………………………………………………………………
O Sr. Paulo Silva pediu a palavras e questionou:…………………………………………
Relativamente ao cruzamento da Rua 25 de Abril com a estrada 103-1, no Café
Tropical, não se pode fazer nada uma vez que faleceu recentemente uma pessoa, vitima de
atropelamento, é uma zona de fraca visibilidade, que terá maior movimento com a entrada em
funcionamento do Centro Social?....................................................................................................
O Autocarro não passa na Rua Padre Pires Afonso, o que causa grande transtorno aos
alunos da zona de Igreja e Santa Ovaia. Quando é resolvida esta situação?...................................
Qual foi o critério para a colocação das paragens de autocarro, as mesmas não deviam
estar em aglomerados?..................................................................................................................
O Presidente tomou a palavra e respondeu:…………………………………………….....
Relativamente ao cruzamento da Rua 25 de Abril com a estrada 103-1, tal como
referido em assembleias anteriores, a Junta reconhece que é uma zona perigosa, já foram lá
……………………………………………………………………………………………………..
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colocados espelhos e discutidas algumas soluções nomeadamente; a introdução de semáforos,
introdução de rotunda ou até colocação de passadeiras elevadas. Face à construção da variante a
esta via, optou-se por um período de estudo para verificar a intensidade do trânsito. Entretanto a
Direcção de Estradas de Braga informou que não autoriza passadeiras elevadas nas vias
Nacionais. A solução deverá passar pela colocação de semáforos. Relativamente à segunda
pergunta, informo que está a ser feito um estudo por técnicos da Universidade do Minho para
avaliar o estado da pontelha sobre o ribeiro. Se a situação se mantiver estável é provável que o
tráfego a pesados possa reabrir. A solução do problema passa pelo reforço da estrutura que,
como já aqui foi referido, não tem autorização do proprietário do prédio confinante, Sr. Manuel
Ribeiro Fernandes……………………………………………………………………….................
Quanto às paragens de autocarro, praticamente para apoio aos transportes escolares,
informo que foi colocada uma em Terroso, vai ser colocada outra na Av. de Santo António
(junto à entrada do campo de Futebol) e não se consegue negociar terreno para construção de
uma em Eira D’Ana (junto à Farmácia), situação que se mantem em aberto..……………………
PONTO 4 – Período de intervenção do público………………………………………..
Nada houve a assinalar……………………………………………………………………
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a reunião, da qual
se lavrou a presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos presentes………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Rua das Oliveiras - 27 *  Telefone / Fax: 253 963 532 * 4740 - 596 Palmeira de Faro

4

