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-----Ata número um da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de 

Tavira (Santa Maria e Santiago), do ano de dois mil e dezassete. --------------------- 

-----Ata da Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia da União das 

Freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago) do Concelho de Tavira, realizada 

em dezassete de abril do ano de dois mil e dezassete.----------------------------------- 

 ------ Aos dezassete dias do mês de abril do ano dois mil e dezassete, nesta 

cidade de Tavira e sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Tavira 

(Santa Maria e Santiago), sita no Largo Tabira de Pernambuco, S/N, reuniu a 

Assembleia de Freguesia em sessão ordinária, sob a presidência da senhora Ana 

Margarida Vidal Serafim, secretariada pelo senhor, José Carlos Pereira 

Rodrigues Mateus, designado 1º. Secretário e pela senhora Ana Cristina Dias 

Palhinha Plácido, designada 2ª. Secretária, e com a presença dos vogais, Cláudio 

José da Conceição Pereira, Jorge Eduardo Gomes Falcão, Fátima Pereira de Jesus 

Fonseca (Em substituição do senhor Paulo Jorge Ascensão Reis), Manuel 

Gonçalves Valente Cavaco, Paulo Alexandre dos Rosário Pereira da Silva (Em 

substituição do senhor Jorge Humberto dos Mártires Sampaio), Luís Manuel 

Duarte de Brito, Maria Ivone Gomes Diogo, Carlos Manuel Gonçalves dos 

Santos, Marco António Costa Justo Mendonça e Nadina Ricardo Gaspar 

Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Estiveram presentes pelo executivo, José Mateus Domingos Costa, Vítor 

José de Brito Gonçalves, Teresa Maria Diogo Gaspar, Tiago Miguel Gonçalves 

Magro Caetano e Eusébio de Campos Pereira, respetivamente, Presidente, 

Secretário, Tesoureira e vogais da Freguesia. ----------------------------------------------- 
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-----Pelas vinte e uma horas e dez minutos, a Presidente da Assembleia de 

Freguesia, declarou aberta a sessão, começando por fazer a chamada de todos 

os presentes, informando que o membro da Bancada do Partido Social 

Democrata Jorge Humberto dos Mártires Sampaio e o membro da Bancada do 

Partido Socialista, Paulo Jorge Ascensão Reis, informaram que não podiam estar 

presentes e pediram substituição nos termos da lei.--------------------------------------

-----Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia questionou os membros 

acerca do conteúdo da ata da Assembleia de vinte e sete de dezembro do ano 

de dois mil e dezasseis, para saber se havia algo a acrescentar ou alterar, não 

tendo havido qualquer intervenção, foi a mesma aprovada por maioria. ----------- 

 ------ A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, deu então início ao 

período de antes da ordem do dia, questionando se algum dos presentes tinha 

questões a apresentar, não tendo sido efetuado qualquer pedido de 

intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Não havendo pedidos de intervenções, a senhora Presidente da 

assembleia deu início à discussão dos pontos constantes na ordem de 

trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ PONTO UM - Apreciação da Informação do Presidente (Alínea e) do nº 2 do 

art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro);------------------------------------------------ 

 ------ PONTO DOIS - Apreciação e votação da Proposta nº. 1/2017 do Executivo 

da Junta de Freguesia, referente ao Relatório de Atividades e Conta de Gerência 

do ano 2016 (Alínea b) do nº 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro);--- 
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 ------ PONTO TRÊS - Apreciação e votação da Proposta nº. 2/2017 do Executivo 

da Junta de Freguesia, referente à 1ª. Revisão orçamental, ao Orçamento 2017 , 

alínea m) do nº 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro;--------------------- 

 ------ A senhora Presidente da Assembleia, deu início então ao PONTO UM da 

ordem de trabalhos, dando a palavra ao senhor Presidente da Junta, que fez um 

resumo das atividades mais relevantes, uma vez que a informação detalhada faz 

parte da documentação enviada para análise a todos os membros, referindo 

sobretudo o excesso de trabalho devido às fortes chuvadas que causaram danos 

diversos nas estradas e caminhos, e também das dificuldades que a junta está a 

sentir para conseguir manter o Projeto Lado a Lado, nomeadamente no que 

respeita a contratação de pessoal, que agravou com a restrição imposto pelo 

IEFP no que respeita às Medidas Contrato-Emprego Inserção ou Contrato 

Emprego Inserção+, que apesar de medidas precárias, concebem a possibilidade 

para a inclusão de desempregados na vida ativa, permitindo também o 

enriquecimento curricular dos candidatos. -------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Junta, falou ainda do sucesso das comemorações do 

Dia de Santa Maria, que contou com bastante afluência do público, na Igreja de 

Santa Maria, atingindo o seu ponto máximo com o relato de uma história da 

Guerra Colonial com um final feliz, que envolveu soldados desta cidade e a 

quem foi prestada uma singela homenagem. ----------------------------------------------

-----Pediu a palavra o membro da bancada do Partido Mais Tavira, para referir 

que não concorda com a integração de POCS por promoverem o trabalho 

precário e frisando que as entidades do estado tem a obrigação de dar o 

exemplo evitando estas situações. ------------------------------------------------------------ 
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-----Pediu a palavra o senhor Presidente que esclareceu que não é o seu ponto 

de vista, uma vez que já fazem parte do Mapa de Pessoal desta junta bastantes 

trabalhadores que iniciaram funções por esse meio, e que se sente orgulhoso 

por nos últimos tempos, um número bastante elevado dos candidatos que 

exerceram funções em POC, enriqueceram o seu currículo e obtiveram emprego 

por ter sido transmitido às entidades patronais o excelente trabalho destes 

trabalhadores, esclarecendo ainda que os mesmo não podem ficar adstritos ao 

Mapa de Pessoal por restrições governamentais impostas que limitam a 

despesa com pessoal nas autarquias, uma vez que seria esta a nossa vontade. ---

-----Pediu ainda a intervenção o membro da Bancada do Partido Social 

Democrata, senhor Luís Brito, que mencionou o estado de degradação da Rua 

José Pinheiro e Rosa e Rua Almeida Garret, e questionou o senhor Presidente se 

será para breve uma intervenção nesta zona, que respondeu informando que 

todas as ruas da cidade serão intervencionadas a seu tempo. -------------------------

-----Não havendo mais pedidos de intervenção, a senhora Presidente da 

assembleia passou ao PONTO DOIS - Apreciação e votação da Proposta nº. 

1/2017 do Executivo da Junta de Freguesia, referente ao Relatório de Atividades 

e Conta de Gerência do ano 2016 (Alínea b) do nº 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 

de 12 de Setembro); após esclarecimentos de algumas dúvidas colocadas pelos 

membros, a proposta foi colocada à votação e aprovada por maioria, com três 

abstenções dos membros do Partido Social Democrata e três abstenções do 

Partido Mais Tavira. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Por fim, passou-se ao PONTO TRÊS - Apreciação e votação da Proposta nº. 

2/2017 do Executivo da Junta de Freguesia, referente à 1ª. Revisão orçamental, 
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ao Orçamento 2017, alínea m) do nº 1 do art.º 9º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Após análise da proposta e respetivos esclarecimentos, foi a mesma 

aprovada por maioria, com três abstenções do Movimento Mais Tavira. ----------- 

 ------ Nada mais havendo a tratar, e sendo vinte e três horas e trinta minutos, foi 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de votada, foi 

aprovada por ----------- e vai ser assinada pela Presidente da Assembleia 

________________________e por mim _______________________ Anabela 

Fernandes Simão Fernandes, Assistente Técnica da freguesia, que a redigi. ------- 


