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Reunião Ordinária de 30 de Abril do ano dois mil e dezoito. 

Ata número Quatro do ano de Dois mil e dezoito. 

Ao trigésimo dia do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu pelas 21 

horas no edifício da Junta de Freguesia de Cortegaça, em reunião ordinária, 

convocada ao abrigo das disposições legais em vigor, sob a presidência da Mesa 

de Assembleia, Luciana Camboa de Sousa, com a seguinte ordem de trabalho. 

Ponto Um. Período de Intervenção ao Publico.----------------------------------------- 

Ponto Dois- PAOD (Período de Antes da Ordem do dia).----------------------------- 

Ponto Três- Atividades da Junta de Freguesia.----------------------------------------- 

Ponto Quatro-Discussão e apreciação da prestação de contas do ano económico 

de 2017 

Ponto Cinco-Discussão e apreciação do inventário em 31-12-2017----------------- 

Ponto Seis-Discussão e Votação do pedido de autorização da celebração do 

contrato interadministrativo para a concretização da delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Cortegaça, para a gestão e administração do edifício do 

Centro Cívico de Cortegaça. 

Ponto Sete-Outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------------

- 

Aberta a reunião da Assembleia de Freguesia estavam nela presentes os seguintes 

membros: Luciana Camboa de Sousa; Maria da Conceição Grade Alves; 

Cipriano Oliveira Gomes; Cecília Maria Sá de Oliveira Reis; António Alves de 

Sousa; Sílvia Oliveira; Jorge Miguel Silva, Américo Dias; Miguel Coelho.-------- 

 

A reunião iniciou-se com a Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, 

Luciana Camboa de Sousa, a dar por abertos os trabalhos desta reunião. 

Assim, a Presidente da Assembleia, Luciana Camboa de Sousa, iniciou a ordem 

de trabalhos, pelo ponto primeiro. 
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Ponto Um-Período de Intervenção ao público. De imediato a Presidente da mesa 

abriu as inscrições ao público que quisesse inscrever -se para poder fazer uso da 

palavra. 

Feitas as inscrições do público, iniciou-se a ordem de trabalhos: 

A Presidente da mesa da Assembleia procedeu, de seguida á audição da 

Assembleia de freguesia, e deu a palavra ao público inscrito para poderem pedir 

esclarecimentos, sobre quaisquer assuntos que entendesse por bem e de interesse 

para a freguesia. 

Em primeiro, tomou a palavra o cidadão Sr. Simões a residir no lugar do 

Apeadeiro em Cortegaça, e questionou o Presidente da Junta de Freguesia Sérgio 

Vicente de Oliveira, sobre as sargetas da rua onde habita, mais concretamente 

sobre as sargetas do seu vizinho, questionando, qual é o motivo pelo qual o seu 

vizinho ainda não colocou as tampas nas sargetas, estando estas sem tampa desde 

Setembro de 2017, afirmando que este facto lhe causa problemas de inundações e 

dificuldades no acesso á sua casa.  

A Presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta Sérgio Vicente de 

Oliveira, que primeiramente saudou todos os presentes nesta reunião, e de 

seguida respondeu diretamente ao Sr. Simões, informando o mesmo que já falou 

com o seu vizinho e que este nega ter tirado as grelhas, como tal, Sérgio Vicente 

de Oliveira, informa que só lhe resta informar a Camara de Ovar para que esta 

identidade proceda convenientemente perante estes factos, para ir encontro de 

uma solução. Finda a intervenção ao público, deu-se por encerrado este ponto da 

ordem de trabalho.   

 

De seguida passamos ao Ponto Dois - PAOD (Período Antes da Ordem do 

Dia).A Presidente da mesa, começou por mencionar que foram enviadas por e-

mail a todos os membros da Assembleia de Freguesia, a ata de vinte e quatro de 

Dezembro de Dois mil e dezoito, e a ata de Vinte e Sete de Fevereiro de Dois mil 

e dezoito.  Questionou, que uma vez que as atas foram enviadas por e-mail, a 

todos os membros da Assembleia de Freguesia, se seria dispensada a leitura das 

mesmas em voz alta. De seguida questionou todos os membros da Assembleia se 
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teriam alguma retificação a fazer às atas mencionadas, a que todos os membros 

responderam unanimemente, que não. 

De seguida a presidente da Mesa, colocou á votação a Ata de, vinte e quatro de 

Dezembro de Dois mil e dezoito, que foi aprovada por unanimidade, passando de 

seguida á votação da Ata de Vinte e Sete de Fevereiro de Dois mil e Dezoito, que 

também foi aprovada por unanimidade. Posto isto, a presidente da mesa 

questionou os membros desta assembleia se algum queria intervir, com algum 

assunto de interesse para a freguesia, não havendo nenhum membro inscrito para 

falar, a Presidente da Assembleia, passou de seguida ao ponto três. 

Ponto Três- Atividades da Junta de Freguesia. O executivo na pessoa do Senhor 

Presidente da Junta, Sérgio Vicente de Oliveira, tomou a palavra para dar conta 

que não tem grandes observações a fazer sobre o ponto três, pois, o documento 

das atividades da Junta que foi enviado por e-mail a todos os membros da 

assembleia, é um documento de pormenor e muito esclarecedor. O Presidente da 

Junta, deu conta que teve uma reunião em Coimbra, no âmbito da limpeza da 

área florestal, entre o parque do Buçaquinho e o Campo de Futebol, limpeza de 

matos, acácias e plantas invasoras com vista ao acampamento de Escuteiros 

ACAREG-2018, informando que a Camara Municipal de Ovar, vai assumir estes 

trabalhos de limpeza florestal. Sérgio Vicente, informou e deu conta das varias 

audiências no tribunal do Porto, Gaia, e, Ovar, na sequencia do processo do 

Parque de Campismo de Cortegaça. 

Posto isto, a Presidente da mesa Luciana Camboa de Sousa, questionou se algum 

membro da assembleia queria intervir. 

Tomou a palavra o membro Miguel Coelho, para pedir esclarecimentos ao 

Senhor Presidente da Junta, sobre a reunião com a Coordenadora da Eb1do 

Gavinho, reunião com a Camara Municipal de Ovar e o grupo de danças e 

cantares de Cortegaça, e o assunto relacionado com a cedência de instalações 

para a futura sede; as presenças no tribunal, no âmbito do processo do parque de 

campismo de Cortegaça; Participação em várias reuniões do núcleo executivo da 

ação social; Participação em várias reuniões do conselho local de ação social. 
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O presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Vicente, respondeu ao membro da 

Assembleia Miguel Coelho, referindo que a reunião que teve com a 

coordenadora da escola, esta transmitiu-lhe algumas preocupações, relativamente 

a algumas necessidades estruturais na eb1,como seja; infiltrações de água no 

recreio, vidros partidos, isolamento térmico e acústico, entre outras. O Presidente 

Sérgio Vicente, diz compreender esta preocupação, e que tenta fazer o melhor 

que lhe é possível, para diminuir estas e outras necessidades na Eb1, e, também 

informa que já transmitiu esta situação á Camara Municipal de Ovar, alertando e 

responsabilizando a mesma, que a associação de pais da Eb1 diz estar 

preocupada com a diminuição de alunos na Eb1, por falta de melhores condições 

na escola. 

Sobre a reunião com a Camara Municipal de Ovar e o grupo de danças e cantares 

de Cortegaça, referiu que o edifício mais indicado para a sede do grupo danças e 

cantares, seria o atual edifício da Pré-escola de Cortegaça. Informou que a 

Camara Municipal de Ovar, aderiu a esta proposta, comprometendo-se a ceder o 

edifício da Pré- primaria quando o mesmo estiver disponível, reforçando que, 

isso acontecerá quando for possível deslocalizar a Pré-primária para a escola 

Primaria do Gavinho  

O Presidente da Junta continuou a responder às questões do membro Miguel 

Coelho (PS), e deu conta da sua participação em várias reuniões do núcleo 

executivo da ação social e o conselho local de ação social, afirmou que estão 

interligadas, e, introduziu uma breve definição do conceito de conselho local e 

ação social, e qual a sua função na sociedade. Alertou que todos os cidadãos 

ficam a ganhar se exercerem uma maior consciência de cidadania, e concluiu, 

que ainda tem o desejo, de no futuro criar em Cortegaça, uma comissão Social de 

Freguesia. De seguida, o Presidente da Junta de Freguesia, colocou-se á 

disposição para algum esclarecimento ou dúvidas existentes pelos membros da 

Assembleia. Não existindo perguntas, passou-se ao ponto seguinte. 

 

Ponto Quatro-Discussão e apreciação da prestação de contas do ano económico 

de 2017. Tomou a palavra a Presidente da Assembleia, que de seguida deu a 

palavra ao Presidente da Junta, que referiu, que a Junta de freguesia é assessorada 
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por um consultor externo, e que as contas são auditadas por esse mesmo assessor, 

que ao longo do ano vai preparando os documentos, que hoje estão na posse de 

todos os membros desta assembleia. O presidente da Junta, Sérgio Vicente, 

efetuou uma breve apresentação deste ponto Quatro, e explanou algumas 

considerações relativamente a vários pontos do Documento, reafirmou estar 

disponível para esclarecer qualquer rubrica. O Presidente da Junta de Freguesia, 

deu conta a esta Assembleia, que os valores da dívida conjuntural de 2017,estão 

controlados. Esclareceu que em parte, esta situação se deve ao atraso na data de 

entrega das verbas financeiras por parte da Câmara Municipal á Junta de 

Freguesia. Afirmou, que no mandato anterior as contas estiveram sempre em 

ordem, e este mandato também está a trilhar o bom caminho, e que tudo irá fazer 

para manter a mesma situação. 

Sobre este ponto Quatro, pediu a palavra o membro Américo Dias, que começou 

por dizer que tinha confiança neste executivo da Junta. Disse ainda, que depois 

de debruçar-se sobre este documento, e fazendo a análise da informação do 

mesmo relativamente ao exercício de 2017 da Junta de Freguesia, gostaria de ser 

esclarecido acerca de algumas rubricas que chamam atenção, nomeadamente; 

Despesas de representação; Refeições confecionadas; Prendas, condecorações, 

ofertas; Estudos, pareceres e projetos de consultadoria, e por fim a rubrica de 

trabalhos especializados.  

De seguida foi dada a palavra por parte da Presidente da Assembleia, a Sérgio 

Vicente presidente da Junta, que esclareceu, cada questão do Sr. Américo Dias. 

Por fim, foi dada a palavra ao membro desta assembleia, Jorge Miguel Silva, que 

informou o Sr. Presidente da Junta, que pela sua formação académica, tomou 

conhecimento de uma Lei de compromissos de pagamentos em atraso, e que esta 

Lei permite os pagamentos em atraso até dez (10) anos. Jorge Miguel, terminou 

questionando o Sr. Presidente da Junta, qual era a atual situação da Junta de 

Freguesia.  

Luciana de Sousa, Presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta, 

que diz conhecer esta Lei, e esclareceu o deputado Jorge Miguel, que existe um 

plano de seis (6) anos, feito no ano Dois mil e treze (2013),para pagamento de 

divida anterior ao ano Dois mil e treze (2013).Acrescentou ainda, que no 
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mandato anterior nos anos 2014/2016 não existiu divida, e que esta continuará a 

ser a regra futura nas contas da Junta.  

 

Posto isto e, todos devidamente esclarecidos, a Presidente da Assembleia 

procedeu á votação deste Ponto Quatro da Ordem de trabalhos, que foi aprovado 

por maioria, com sete (7) votos a favor, dos membros; Luciana Camboa de 

Sousa; Maria da Conceição Grade Alves; Cipriano Oliveira Gomes; Cecília 

Maria Sá de Oliveira Reis; António Alves de Sousa; Sílvia Oliveira; Jorge 

Miguel Silva, e dois (2) votos contra dos membros; Américo Dias e Miguel 

Coelho. Após a votação houve uma Declaração de Voto, do grupo do Partido 

Socialista, que na pessoa do Sr. Américo Dias o declarou de forma oral, 

explicando que o voto contra na prestação de contas do ano económico de 

2017,não reflete qualquer desconfiança neste executivo, mas deve-se á leitura 

que faz do documento em causa, cuja leitura o leva a verificar um aumento da 

divida, e uma baixa taxa de execução. Por fim, reforça que espera que no 

próximo documento de 2018,a leitura do mesmo seja diferente. 

Dando continuidade a esta Assembleia passou-se para o ponto seguinte da Ordem 

de Trabalhos---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco-Discussão e apreciação do inventário em 31-12-2017.A presidente 

da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que começou por dizer 

que este inventário não sofreu alterações em relação ao inventário do ano 

anterior. Explanou algumas considerações, relativamente a alguns pontos do 

Documento, e informou que neste documento, não foi feita nenhuma valorização 

de bens. Terminada a explanação do Sr. Presidente da Junta, o membro da 

assembleia Sr. Américo Dias, pediu a palavra para dar conta, que está 

referenciado como bens no inventário alguns veículos que já não pertencem á 

Junta de freguesia. O presidente da Junta de Freguesia  respondeu, e esclareceu 

que constam no inventário os veículos que foram para abate, com a menção de 

que foram para abate, e a respetiva data. 

Luciana de Sousa, Presidente da assembleia de freguesia, deu por finalizada a 

discussão do Ponto Cinco desta ordem de trabalhos, procedendo de seguida á 
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votação do mesmo, do qual resultaram 9 (nove) votos a favor. Foi aprovado por 

unanimidade. 

Posto isto, a Presidente da Assembleia de Freguesia, Luciana de Sousa, dando 

prossecução á Ordem de Trabalhos, deu por aberta a discussão do seguinte ponto: 

 Ponto Seis-Discussão e Votação do pedido de autorização da celebração do 

contrato interadministrativo para a concretização da delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Cortegaça, para a gestão e administração do edifício do 

Centro Cívico de Cortegaça.----------------------------------------------------------------

Neste ponto foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, Sérgio Vicente, 

começou por dizer, que este é um contrato, que já foi discutido no mandato 

anterior, e que atualmente é o mesmo contrato, pois, não foi feita nenhuma 

alteração ao documento. Terminou dizendo que os edifícios de Junta, são geridos 

pelas Juntas de Freguesia e que naturalmente esta Junta pagaria todo o consumo 

deste equipamento; agua, Luz. 

A Presidente da Assembleia de freguesia, Luciana de Sousa, perguntou aos 

membros da Assembleia, se ainda necessitavam de alguns esclarecimentos, não 

existindo questões, deu por finalizada a discussão do Ponto Seis desta ordem de 

trabalhos, procedendo de seguida á votação do mesmo, do qual resultaram nove 

(9) votos a favor. Foi aprovado por unanimidade. 

Ponto Sete-Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

Neste ponto, a presidente de Assembleia de Freguesia, Luciana Camboa de 

Sousa, deu a palavra a quem da Assembleia quisesse tomar da palavra. 

Tomou da palavra o Deputado Miguel Coelho, que colocou algumas questões. 

Afirmou, que na Rua de Santa Marinha, existe uma curva perigosa situada perto 

da sua casa, que tem um buraco grande na estrada, que pode criar problemas. 

Deu conta que a grade na rua do Sr. Viriato tem que ser substituída. Referenciou 

um buraco na rua da Lavoura perto da ponte. O Sr. Presidente da Junta respondeu 

que o buraco já está tapado. Miguel Coelho, pediu explicações relativamente á 

extração de resina na floresta de Cortegaça, perto do pavilhão e do Buçaquinho. 

O deputado Miguel Coelho, pediu informação relativamente á requalificação do 
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Centro da vila, e fez um reparo relativamente á limpeza das entradas, a Sul e a 

Nascente da freguesia de Cortegaça. 

De seguida tomou a palavra o deputado Jorge Miguel, para dar conta a esta 

Assembleia de dois pontos a saber; O trabalho que a JSD, desenvolveu nestes 

últimos dois meses, e que vai ao encontro da criação do regulamento municipal 

da juventude, que foi aprovado por unanimidade na última Assembleia Municipal 

de Ovar. O segundo ponto, prende-se com o que foi dito na última assembleia 

extraordinária de Cortegaça, relativamente ao património azulejar por parte do 

Município. Realçou que a Camara Municipal de Ovar, tomou a iniciativa de 

promover um programa no mês de Maio, todo ele dedicado a promover 

atividades relativamente ao Azulejo. 

Terminadas as intervenções, a Presidente da Assembleia, Luciana Camboa de 

Sousa deu a palavra ao Presidente da Junta, Sérgio Vicente que começou por 

responder às questões do membro Miguel Coelho. Esclareceu, que relativamente 

aos Buracos nas ruas da Freguesia, eles foram tapados provisoriamente com 

Tubnan, pois, o Inverno não permitiu colocar alcatrão. Afirmou que, futuramente 

com o tempo seco e quente vai tapar todos os buracos das ruas com alcatrão. 

Quanto á grade perto da casa do Sr. Viriato, esta vai ser substituída rapidamente. 

O Presidente da Junta deu conta que a intervenção e requalificação da estrada 

109,ficou adiada sem data, mas, provavelmente para o ano 2021. 

O presidente da Junta continuou a responder às questões do membro Miguel 

Coelho, relativamente á limpeza das entradas, esclareceu que a Junta não pode 

fazer a limpeza da entrada Sul, pois, não é da sua competência, esclareceu que a 

Junta de Freguesia não pode limpar a estrada 109, por não ser da sua 

competência, o que torna este processo muito difícil. Quanto á entrada da 

A29,informou que está nos planos da Junta de Freguesia, requalificar esta entrada 

na freguesia, e fazer passeios dos dois lados da rua de Santa Marinha, até ao 

armazém dos Coelhos, e também fazer uma alteração á rotunda, quanto ao jardim 

e á iluminação.  

De seguida o presidente respondeu á pergunta relativamente á resinagem no que 

diz respeito á área florestal. Começou por dar um enquadramento histórico da 

gestão florestal, que justifica a resinagem que se está a fazer na atualidade. 
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Realçou que a resinagem, não quer dizer que os pinheiros sejam para abate, e que 

o ICNF, faz a gestão do abate dos pinheiros, e apoia a reflorestação natural. 

Ainda sobre o ponto Sete, o presidente da Junta de Freguesia, começou por dar 

um reforço positivo ao membro Jorge Miguel Silva e na sua pessoa congratular a 

JSD, pelo Conselho Municipal de Juventude. Quanto ao património azulejar, o 

Sr. Presidente reforça que ele é o emblema da Camara municipal, e enaltece o 

trabalho feito pelo gabinete de restauro do azulejo. Esclarece que existe um 

programa que subsidia as fachadas do azulejo até cinco mil euros, e que o mês de 

Maio, é o mês dedicado ao azulejo.  

O membro Miguel Coelho, pediu ao membro Jorge Miguel para ter mais atenção 

na forma como abordou o assunto da falta de conhecimento por parte de algumas 

pessoas relativamente ao património azulejar. O membro Jorge Miguel pediu a 

palavra em defesa da sua honra, e esclareceu, não ser sua intenção agredir 

ninguém, mas sim dar um esclarecimento pedagógico sobre o assunto. 

Posto isto, a Presidente da mesa devolveu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia, mencionou que numa das rubricas do orçamento (prémios e ofertas) 

está englobado aquilo que a Junta de Freguesia oferece pelo Natal que são quinze 

(15) cabazes sociais, com bens alimentares de primeira necessidade e alusivos á 

época natalícia, que são distribuídos a quinze famílias carenciadas. 

De seguida o presidente da Junta de Freguesia, falou do Centro Cívico, e 

informou que a Camara Municipal, intimou a empresa a reparar as avarias, e 

também pediu ao Instituto Soldadura e Qualidade para fazer uma vistoria ao 

edifício. Reforça que a Camara como recurso alternativo, pondera mandar 

arranjar as avarias e por fim apurar responsabilidades.   

Findas as intervenções, por mais ninguém querer fazer uso da palavra, a 

Presidente da Assembleia de Freguesia, Luciana de Sousa, deu por concluída a 

Ordem de Trabalhos, agradecendo a presença dos membros da Assembleia, dos 

membros do Executivo e do Publico presente, dando por encerrada esta sessão 

pelas 22h 58. Da qual se lavrou a presente Ata e que depois de lida e aprovada irá 

ser assinada pela Presidente, Primeira Secretaria, Segundo Secretário e demais 

membros que o desejem fazer.------------------------------------------------------------- 
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A Presidente 

A Secretaria 

O Secretario 

 

 

 

 

 

. 
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