
 

 

 

ATA N.º 04/2018 (QUATRO) 

 

--- Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, na sede da junta de freguesia de Santo Emilião, sita na Rua de São Bento, n.º 

144, daquela freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Santo 

Emilião, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------

---PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.----------------------------------------------------------------------

---PONTO UM: Leitura e aprovação da ata da sessão ordinária de 04-out-2018;----------------------

---PONTO DOIS: Informação da Junta de Freguesia.--------------------------------------------- 

---PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------- 

---PONTO UM: Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de investimentos para o ano 

financeiro de 2019;------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---PONTO DOIS: Assuntos de interesses para a freguesia;-------------------------------------------------  

---PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------- 

---Período de intervenção do público.------------------------------------------------------------------------------  

---Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, os deputados: Vânia 

Cristina Cardoso Salgado, Vítor Hugo Araújo da Silva, Maria do Céu Fernandes da Silva, 

Joaquim Rodrigues Machado, Duarte da Costa Fernandes, Manuel Augusto Oliveira das Neves 

e Rui Manuel Gomes Marques. -------------------------------------------------------------------------------------

---Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia da Freguesia, os elementos do 

executivo da Junta de Freguesia de Santo Emilião: José Agostinho Sousa Alves, Ana Luísa 

Sousa Rodrigues Martins e Artur Miguel Cardoso Salgado.-------------------------------------------------

---Presidiu à sessão a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Vânia Cristina Cardoso 

Salgado, e secretariaram à sessão Vítor Hugo Araújo da Silva e Maria do Céu Fernandes da 

Silva na qualidade de primeiro e segundo secretário da Mesa de Assembleia de Freguesia, 

respetivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Após verificação de quórum foi aberta a sessão, pela Sr.ª Presidente da Assembleia, às vinte 

e uma horas e trinta minutos onde explicitou a ordem de trabalhos que constam do Edital, bem 

como o modo de funcionamento da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------

---A Sr.ª Presidente da Assembleia deu início à ordem de trabalhos com abertura do PERÍODO 

ANTES DA ORDEM DO DIA, onde deu a palavra ao seu primeiro secretário e este procedeu à 

leitura da ata da sessão anterior. A Sr.ª Presidente colocou à votação a ata da sessão ordinária 

de quatro de outubro de dois mil e dezoito, que foi aprovada por unanimidade.----------------------

---De seguida a Sr.ª Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia que referiu a limpeza e manutenção de todos os caminhos da freguesia, a poda das 

árvores de pequeno porte em toda a extensão da freguesia e a limpeza e manutenção do 

cemitério da freguesia e a sua área envolvente com vista ao Dia de todos os Santos e a 

realização das festas em honra de Santo Emilião, no mês de novembro. Acrescentou também 

que foram substituídas vinte e duas luminárias de rua com lâmpadas LED. Em relação às obras 

em curso, referiu que uma delas se encontra concluída, a pavimentação do valado do campo do 

Paredão. Duas das obras não se encontram concluídas: a colocação de gradeamento da Rua 

Francisco Antunes Guimarães, que o executivo achou por bem colocar gradeamento nos dois 

lados da rua e a construção do muro de sustentação na Travessa da Fábrica devido ao 

alargamento da estrada. A Sr.ª Presidente da Assembleia agradeceu a sua intervenção.----------

---Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, relativamente ao primeiro ponto que consta do 

Edital - Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de investimentos para o ano financeiro 

de 2019 -, a Sr.ª Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Sr. Tesoureiro para efetuar uma 



 

 

breve análise aos mapas orçamentais e leitura da proposta de deliberação sujeita a aprovação. 

O Sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia assumiu a palavra e questionou os presentes acerca da 

existência de algum tipo de questão sobre o conteúdo a analisar. O Sr. Manuel Augusto Oliveira 

das Neves, Vogal da Assembleia de Freguesia, questionou os conteúdos abordados, na qual 

foram esclarecidos de forma sucinta pelo Sr. Tesoureiro do executivo. Não surgiram mais 

questões a colocar sobre os conteúdos do ponto a deliberar.-----------------------------------------------

---A Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia colocou em votação o primeiro ponto, que foi 

aprovado por maioria, com duas abstenções de Manuel Augusto Oliveira das Neves e Rui 

Manuel Gomes Marques.----------------------------------------------------------------------------------------------

---Respeitante ao segundo ponto – Assuntos de interesse para a freguesia- o deputado Vítor 

Hugo Silva leu a declaração dos deputados do Partido Social Democrata, em anexo, como 

resposta à declaração de voto dos deputados do Partido Socialista da sessão ordinária de quatro 

de outubro, que se passa a citar:------------------------------------------------------------------------------------

----“À Assembleia de Freguesia de Santo Emilião,-------------------------------------------------------------

----Os deputados do Partido Social Democrata eleitos para a Assembleia de Freguesia de Santo 

Emilião, elaboram o presente documento de forma a mostrar o seu desagrado perante as 

declarações efetuadas pelos Srs. Deputados do Partido Socialista, Manuel Neves e Rui Marques, 

na matéria que trata a alegada “acusação” do Sr. Presidente da Junta de Freguesia em condenar 

a atitude dos elementos do público presente na sessão ordinária de 21 de junho de 2018. Como 

tal seria de esperar, os Srs. Deputados mereceram a nossa melhor atenção e, como tal, segue 

então a devida resposta à vossa declaração de voto:---------------------------------------------------------

Ponto um, Na sessão do dia 21 de junho de 2018, após a leitura da ata elaborada em minuta e 

encerramento da sessão, foi ouvida a reprodução da voz da Sr.ª Presidente da Assembleia de 

Freguesia por todos os elementos presentes na sala à exceção previsível do Sr. Deputado do 

Partido Socialista, Manuel Neves; Ponto dois, Estranhamos o facto de o Sr. Deputado conseguir 

descrever literal e minuciosamente a alegada afirmação do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

que se passa a citar: “Acho uma falta de ética e de educação para connosco que estamos aqui, 

que se filmem as nossas Assembleias, porque tudo o que se diz aqui fica em ata e caso tenham 

dúvidas sobre algum assunto estamos aqui para o esclarecer”, justificando ter escrito a mesma 

nas suas notas, quando na verdade ninguém o viu a fazê-lo sendo de lhe gabar a capacidade de 

transcrição precisa e escrita célere. Dúvidas não existem de que se trata de uma justificação 

incoerente e ardilosa, indo contra a constatação de oito membros ali presentes; Ponto três, 

Repudiamos e negámos por completo a afirmação dos Srs. Deputados quando alegam que o Sr. 

Presidente da Junta acusou o elemento do público, Domingos Raimundo, como sendo o autor 

da alegada reprodução. Ponto quatro, Da mesma forma repudiamos veementemente a afirmação 

do Sr. Deputado Rui Marques que teceu comentários desprestigiosos para a Mesa e respetivo 

executivo considerando e passo a citar: “o que vocês querem é que não haja intervenções”. 

Relembramos que as funções da Mesa são precisamente promover o diálogo e o respeito pelas 

normas que regem o poder político e acima de tudo a prática da verdadeira Democracia. Ponto 

cinco, Estamos aqui para debater e deliberar sobre os assuntos que realmente importam, o bem-

estar e os interesses da população de Santo Emilião.“--------------------------------------------------------

---Após a leitura da declaração, com algum debate entre os deputados da Assembleia, a Sr.ª 

Presidente da Assembleia deu por encerrado o segundo ponto da ordem de trabalhos.------------  

---Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, com o ponto único – Período de intervenção 

do público-, a Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia elucidou os presentes sobre o modo 

de funcionamento do período de intervenção do público. Interviu a eleitora Ana Martins que 

referiu que na ata da última sessão, a sua intervenção deveria ser reformulada uma vez que não 

ia de encontro ao que teria sido dito e após debate com a Assembleia foi decidido reformular o 

respetivo parágrafo de forma a não existirem interpretações divergentes.------------------------------- 



 

 

---E, nada mais havendo a acrescentar, a Sr.ª Presidente da Assembleia deu por encerrada a 

sessão às vinte e três horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada 

será assinada pela Mesa de Assembleia de Freguesia de Santo Emilião.------------------------------- 

 

 

A Mesa da Assembleia da Freguesia: 

 

A Presidente, 

_______________________________________________ 
(Vânia Cristina Cardoso Salgado) 

O 1.º Secretário, 

_______________________________________________ 
(Vítor Hugo Araújo da Silva) 

A 2.ª Secretária, 

_______________________________________________ 
(Maria do Céu Fernandes da Silva) 

 


