Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Gamil e Midões
- Barcelos Ata Nº8 da sessão ordinária do dia 21 de junho de 2019

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, pelas
vinte e uma horas e trinta minutos, no Edifício da antiga Escola Primária de Midões,
Barcelos, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Gamil e Midões, Barcelos, sob a presidência de Delfim da Silva Cortez,
tendo por secretários Catarina Marlene Simões Oliveira e José Loureiro da Cruz.
Compareceram a esta sessão: Maria Isabel da Silva Alves, Florbela Matos Moura e
Carlos Vasconcelos (eleitos pela lista da coligação «Mais Barcelos»), Manuel
Fernandes e Susana Maria Gomes Ribeiro (eleitos pela lista do Partido Socialista),
esteve ausente Tânia Isabel Andrade Campos (eleita pela lista do Partido Socialista).
Estava também presente o Presidente da Junta de Freguesia Jorge César Silva.
A ordem do dia compreendia cinco pontos, designadamente: leitura e
aprovação da ata da sessão anterior; apreciação e votação da proposta de não
aceitação da transferência da competência prevista no ano de 2020 de estruturas de
atendimento ao cidadão e no ano de 2019 e 2020 de transferência de competências
dos municípios; e informação do Presidente da Junta acerca da atividade da Junta de
Freguesia.
Antes da ordem do dia estava ainda definido o momento para a intervenção do
público, o período depois da ordem do dia estava destinado a tratar de assuntos de
interesse local por parte dos membros da Assembleia.
Antes de iniciarmos os trabalhos pediu a palavra o Sr. Presidente da Junta,
para entregar a informação do Presidente da Junta acerca da atividade da Junta de
Freguesia aos membros desta assembleia porque por lapso não seguiu junto com os
restantes documentos. Esclareceu também o Sr. Presidente da Assembleia para o
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erro na convocatória que dizia sábado em vez de sexta-feira como era correto visto
ser o dia 21, assim se a falta da Sra. Tânia Campos for por esse motivo não contará
como falta a esta assembleia. Dizendo ainda que o normal seria a assembleia ser
realizada em Gamil e na última sexta-feira do mês, mas que por motivo da festa de
Midões antecipou-se uma semana o que coincidiu com a festa de final do ano letivo
na escola de Gamil por isso se realiza em Midões.
No período antes da ordem do dia não houve inscrição para usar da palavra
pelo que se deu imediatamente início aos trabalhos, com a leitura e aprovação da ata
da sessão anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos oito membros
presentes.
Seguidamente procedeu-se no ponto dois, à apreciação e votação da proposta
de não aceitação da transferência da competência prevista no decreto-lei nº 104/2018,
de 29 de novembro, no ano de 2020, de estruturas de atendimento ao cidadão. No
ponto três, à apreciação e votação da proposta de não aceitação da transferência da
competência prevista no decreto-lei nº 57/2019, de 30 de abril, no ano de 2019, de
transferência de competências dos municípios, e no ponto quatro para o ano de 2020.
Esclareceu o Sr. Presidente da Junta que enquanto não houver pacote de
financiamento não é para aceitar a transferência de competências e que é também a
sugestão do município, tendo de ser entregue a proposta de não aceitação da
transferência de competências até ao dia 27. Procedeu-se á votação tendo o Sr.
Presidente da Assembleia pedido para serem votados em conjuntos estes três pontos
visto serem relativos ao mesmo assunto, tendo sido aprovados por unanimidade dos
oito membros presentes.
Passou-se, depois ao ponto cinco da ordem de trabalhos que consistia na
leitura da informação do Presidente da Junta acerca da atividade da Junta de
Freguesia no segundo trimestre. Pediu a palavra o Sr. Manuel Fernandes para saber
quais foram as obras orçamentadas, respondeu o Sr. Presidente da Junta dizendo
que foi para a criação de um passeio pedonal na Rua da Igreja em Midões; para a
reparação do piso na Travessa da Cepa em Gamil e na Rua do Outeiro em Midões do
entroncamento da Rua da Cepa até ao encontro com a Rua de Sta. Cruz (cerca de
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70m para cada lado de piso danificado) mas que ainda não receberam este
orçamento.
Já no período de depois da ordem do dia pediu a palavra o Sr. Manuel
Fernandes para questionar quem tinha autorizado a colocação de um poste na Rua
de Alconchel, onde o caminho é estreito. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que
foi a junta que autorizou e se encostou o mais possível ao muro, se futuramente
entender-se que causa transtorno pode mudar-se, e que o caminho é estreito também
por causa de umas pedras colocadas do outro lado que não se sabe se em terreno
privado ou público e que os herdeiros estão em partilhas e logo que se souber quem
é proprietário o ideal era fazer um acordo para alargamento prevalecendo o bom
senso. Disse ainda o Sr. Manuel Fernandes que só gostava que não se colocassem
mais postes naquela situação, havia muitas soluções o ideal era no terreno do
proprietário e que no tempo atual alargam-se os caminhos.
A Sra. Susana Ribeiro pergunta se á mais novidades sobre o contrato para o
antigo edifício da estação em Midões, o Sr. Presidente da Junta diz que ainda não
recebeu a minuta do contrato para aprovação. O Sr. Manuel Fernandes pergunta
também se á novidades sobre a localização do ecoponto na Rua da Estação em
Midões, respondeu o Sr. Presidente da Junta que o ecoponto é para ficar, mas o
contentor vai ser deslocado para junto do outro na curva da Sra. de Fátima.
Pediu ainda a palavra o Sr. Carlos Vasconcelos para sugerir que as
convocatórias das assembleias sejam enviadas por email.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sensivelmente, pelas vinte
e três horas, tendo tudo quanto nela se tratou de essencial sido registado na presente
ata que depois de aprovada será assinada pelo Senhor presidente da Assembleia e
respetivo secretário.
O presidente

O secretário
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