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Aos dez dios de ogosto do ono de dois mil e vinte e um, pelos dezoiio horos e lrinio minulos

reuniu o Execulivo do Junlo de Freguesio no suo reunido exfroordinorio presenciol o ter lugor

no Ruo Ant6nio Nunes Sequeiro, 148,2735-593 Aguolvo-Coc6m.

A reunido foi oresidido pelo Senhor Presidente do Junlo Corlos Cosimiro e

estiverom

presentes os Senhores Vogois: o Secref6rio Heleno Cordoso, o Vogol Ddmoso Mortinho, o

Vogol Ricordo Vorondos

e por videoconf

er6ncio,

o Vogol

Crisiino Mesquito

eo

Vogol

Tesoureiro Jodo Costonho . O Vogol Viclor Ferreiro ndo esteve presenle.

Apresenlodo o ordem do dio, o mesmo consfo do seguinle:
Ponto Um

- Informog6es.

I

.l

I

.2 Apreciogdo do situogOo Finonceiro do Freguesio;

I

.3

Apreciogdo do correspond6ncio recebido;
Oufros informoeoes:

Ponfo Dois

-

Deliberog6es com os seguinles propostos:

Jt 1O9 /2021, do Vogol Secret6rio Heleno Cordoso, reloiivo o odjudicogoo do
Procedimenlo n.' Al9 /2021 - Aquisigdo de serviEos relocionodos com o monutenQdo dos
Proposto n.'

espoEos verdes e oreos complementores de logrodouros nos escolos.----

Ponlo TrCs

-

Oulros Assunlos:

3.1. Autorizoeoo
3.2. Aprovoeao

de pogomento de foturos;

de Atos;

3.3.Assunios de interesse gerol.

A sessdo iniciou-se com o Periodo de inlervenQoo oberto oo pOblico, nos lermos do n.'

I do

ortigo 49." da Lei n.o 75/2Ol3de l2 de sefembro, seguindo-se de imedioto o Periodo de ontes
do ordem do dio, oo obrigo do ortigo 52.' do referido Lei. Hovendo p0blico presente, o
Senhor Presidente comegou por ogrodecer

q presengo e perguntor

se gostorio

se o fizer poro dizer o nome, s6 poro ficor regisfodo no oto. Tomou

de intervir e

o polovro o cidoddo

Doniel Souso, soudondo lodos os presentes e informondo que irio obordor cinco lemos. O
primeiro tem o ver com os pichogens nos muros p0blicos, porobenizondo o intervenQao feito

no T0nel do Ruo do Cigorrilho, mois informou que irio reporlor os ocorrencios que enviou
poro o Observoi6rio do Espogo Priblico, no sentido de sober, quondo 6 que serio possivel
esperor o suo resoluEao

e tomb6m sober se numo delos 6 um muro p0blico ou noo- A

primeko que foi reportodo, foi no Lodeiro do Monte, no dio vinte de julho, o ocorencio 2974'

goslorio de sober poro quondo estorio previsto o intervenQdo, o outro que foi reportodo um

bocodinho mois lorde, cre que foi ogoro em ogoslo 6 o 3245, que 6 nos cosos do Monte do
Topodo e oquelo que tem o drivido e o 3322. que 6 no ocesso oo estocionomento do
eslogdo, tem lo um muro que est6 bostonte pichodo, ndo'tendo o certezo se e um muro
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priblico ou ndo. O segundo ponto lem o ver com um temo que foi referido no reunido do
semono possodo, que est6 relocionodo com os obros no Avenido dos Missiondrios. O Senhor
Presidente referiu que os obros finhom um olroso consider6vel

e que por isso tinhom

comeeodo h6 pouco tempo, porlonto goslorio de sober porque e se serio posslvel dor umo
noto oos morodores, nomeodomente, otrov6s do Focebook do Freguesio, porque exislem
muifos morodores que se tem senfido incomododos. O terceiro ponlo lem o ver com os
corros obondonodos oqui no Freguesio. O quorto ponto refere-se oo controto locol de
seguroneo que foi referido no 0llimo reunlAo. O 0llimo ponlo iem o ver com os otos do
Assembleio de Freguesio, no siie do Junto de Freguesio, s6 consegui enconlror o grovogdo

de umo reunido de Assembleio de Freguesio, relotivo o dois mil e vinie e um.----Tomou o polovro o Senhor Presidente do Junto de Freguesio, ogrodecendo o intervengdo

feilo. Informou que o Junto de Freguesiq est6 o reolizor intervengoes oo nivel dos muros
p0blicos, sendo que os muros do Lodeiro do Monle esldo presenles nesso intervenedo. As
escodos do Monle do Topodo, ndo esfo pensodo nenhumo intervengdo, pois

6

umo

infervenedo boslonte dificil pois os mesmos sdo todos em mormore. Sobre o silo oulom6vel

estd lodo pinlodo, ndo lem nenhumo pichogem, sendo que existem dois log's do lodo

j6 foi pensodo pinior mos como 6 de inferveneoo municipol e o edificio

esquerdo,

foi

recuperodo ho pouco tempo, ndo se sobe se foz ou ndo sentido n6s intervirmos. Sdo do
EMES. Em

previsdo

relogdo oo segundo ponio dos obros do Avenido dos Missionorios, o obro tem o

de l0

meses de execugdo, sendo que existem sempre funcion6rios presentes e

estoo funciondrios dos espoqos verdes e funciondrios do empreso o quem foi odjudicodo o
obro, trobolhondo de segundo o sobodo. Existe um otroso no obro devido o colocoedo dos
postes do EDP. Sobre os corros obondonodos, lem sido um problemo. A Cdmoro Municipol

de Sintro conslruiu um espoeo poro colocor os vioturos obondonodos no vio p0blico, que se
locolizo no onfigo oteno em Vole Mourdo. Esse porque esl6 cheio ho vdrios meses e COmoro

j6 fez duos

hostos p0blicos poro esses corros

e os

mesmos ficorom desertos.

Municipol noo tem sitio poro essos vioturos, estando

d

A

Policio

espero que hojo espoeo poro

o

retirodo dos vioturos obondonodos. Mois informou que fem hovido
remogdo dos vioturos obondonodos, pelos pr6prios proprietdrios, umo vez que o Junto de
Freguesio neste momento reporto direlomente poro o Lojo do Cidoddo. Sobre o Controlo
recomegorem

Locol de Segurongo, informou poder procuror no pogino do junto ou enldo pode ser
enviodo direlomenle. Em reloeOo o Assembleio de Freguesio, os otos sdo colocodos depois

de oprovodos, sendo que como sdo mois espoeodos demorom um pouco mois o

ser

oprovoooS.
Ponlo Um

-

Inlormog6es.

Um Ponlo Um

- Apreciog6o do correspondCncio recebido.
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Continuondo no uso do polovro o Senhor Presidenie informou que esto reunido foi morcodo

o pedido do Vogol Secret6rio Heleno Cordoso, pelo necessidode essenciol de oprovor o
odjudicogdo deste procedimenlo e ogrodego o compreensdo. Informou ndo hover
nenhumo conesDondCncio com esoeciol referencio.

- ApreciogAo do siiuo96o finonceiro do freguesio.
Tomou o polovro o Senhor Vogol Tesoureiro Jodo Coslonho, que tronsmitiu oos membros do
Um Ponio Dois

Executivo. o resumo di6rio de tesourorio do Junto de Frequesio.--Totol de Boncos no volor: 688.505,05€.
Totol de Disponibilidode: 693.205,05€.

Operog6es de Tesourorio: | .922,40<.
Receito Totol Liquidodo: 1.704.943,97<.
Desoeso: 788.995.00€.

Compromissos: I .863.09,38€.
Um Ponto Tres - Oulros informog6es.

Tomou o polovro o Senhor Presidenle, deu o conhecer que folorio com o Senhor Presidente

do Junto de Freouesio do Cocem

e

560 Morcos poro juntos concederem um opoio d

corporoe do dos Bombeiros.
Ponto Dois

-

Deliberog6es.

Conlinuondo do uso do polovro o Senhor Presidente, de seguido solicitou o opreciogoo e

votoqdo do Proposto n." JF lO9 /2021 , do Vogol Secret6rio Heleno Cordoso, relotivo o
odjudicoeoo do Procedimenlo n.' Al9 /2021 - Aquisieoo de servigos relocionodos com o
monutengdo dos espoeos verdes e oreos complementores de logrodouros dos escolos. NAo
hovendo oposigdo. foi odmitido d suo odmissibilidode, seguindo-se o opreciogdo e votoedo

do deliberoeoo.
o)Proposlo n." JF lO9l2O21, do Vogol Secret6rio Heleno Cardoso, relotivo oo Procedimento
n.o A1912021

-

Aquisieoo de servigos relocionodos com o monulene6o dos espoeos verdes e

oreos complementores de logrodouros dos escolos.
A proposlo foi oprovodo por unonimidode.
Ponlo Tres

-

Oulros ossunfos.

Tres Ponto Um -

Auforizogdo de pogomento de foturos.

Continuondo no uso do polovro, o Senhor Presidente informou que ndo existem foluros que
necessitem de oprovoqdo por ultropossor o limite que esld outorizodo. Noo hovendo mois

informoeoes, de seguido o Senhor Presidente possou poro o ponto seguinte do ordem do
dio.
Tres Ponlo Dois

- Aprovogdo de Atos.
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Continuondo no uso do polovro, o Senhor Presidente informou que ndo exisiem otos poro

oprovoqOo.--TrCa

Ponto Tres - Assunlos de Inleresse gerol.

Conlinuondo no uso

do polovro o Senhor

Presidente, deu

o

polovro oos vogois poro

intervengOes.

Tomou

o

polovro

o

Senhor Vogol Tesoureiro JoOo Costonho, queslionondo quondo

ingressoriom os funciondrios especfficos poro os pinturos dos muros p0blicos.
Tomou o polovro o Senhor Presidente respondeu que os funcion6rios jd finhom ingressodo oo
servigo no possodo segundo-feiro.

Continuondo no uso do polovro o Senhor Presidenie e ndo hovendo mois intervengdes deu
por encenodo o reuniOo ds dezonove horos. Poro consior, lovrou-se o presente Ato que se

enconiro grovodo

e

2021 .08.15_DVT_A001

Atq n."

o

guordodo em ficheiro 6udio com
15.2021 )

designogdo (JF AMS

RJ

sendo porte infegronte deslo oio.

Presidido pelo Presidente de Junlo,

Secretoriodo pelo Vogol Secret6rio,

Heleno Cordoso
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