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Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nos termos do art.0 11.0 e 12.0 da Lei

75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas vinte horas e trinta e oito minutos, em sessãoOrdinária, a Assembleia de

Freguesia da União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, na Sede da Junta de Freguesia, presidida

pela Presidente de Assembleia, Filomena da Luz Andrade Morais, com as presenças dos membros 10 Secretário

António Martins Nogueira, Clarinda Maria Alves de Jesus, Carlos Alberto Moreira Alegre, José Cerveira Lagoa,

Américo Manuel Fernandes Simões, Marlene Barandas da Costa e Alexandre de Jesus Cerveira Lima, e com a falta

do 20 Secretário Rosa Maria Batista Simões, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

'Apreciação e votação da Ata no202215 -Sessão Ordinária de 30 de Junho de2022.

Após a votação a Ata no2022/5, foi aprovada por unanimidade:

Votantes - 8;

Votcs a favor - 8;

. Leitura de expediente nos termos da alínea a) do no1 do art.0 250 do RAF;

Não houve expediente para ler;

• Proposta de registo de voz das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias, com efeitos a partir da próxima
Assembleia de Freguesia;

Foi decidido rever e analisar o Regimento para que se possa decidir quanto a referida proposta;

. Intervenções dos Membros da Assembleia, nos termos do no2 do art.0 25.0 do RAF;

O sr Américo Simões questionou sobre a questão da água turva na freguesia e disse haver depósitos de água, de
referir Aguim, que estavam cobertos com árvorescaídas sobre o mesmo e pediu ao Presidente da Junta para ver o

que podia fazer quanto a esta questão;

A sraMarlene Costa perguntou qual a situação da Rotunda do Peneireiro ao que o Presidente da Junta referiu estar

dento do prazo previsto; e sobre a iluminação pública que, de referir em Aguim, havia varias iluminarias avariadas,

ao que o Presidente da junta referiu ir falar com a Câmara Municipal para que houvesse uma resposta mais célere a

este assunto; sobre esta questão o sr. Carlos Alegre referiu entrar no site da E-REDES e indicar qual a iluminaria em
falta e que os mesmos vinham trocar rapidamente;
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PERíODO DA ORDEM DO DIA:

PONTO UM (1) — Apreciaçãodas informações referentes às atividades da Junta, desenvolvidas no último

trirrEstre, de julho a setembro de 2022;

O Presidente da Junta fez uma breve explicação sobre o documento, referindo que dentro dos possíveis correu tudo
bem;

A Presidente da Assembleia referiu que notou ter havido uma enorme afluência de pessoas durante a realização da
Festa do Leitão e do Espumante;

Não havendo mais nada a tratar passou-se ao ponto seguinte:

PONTO DOIS (2) - Proposta de atribuição e Votação de nome de via pública situada na localidade da Curia;

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta que fez uma breve explicação do pedido, tendo
referido ser uma via sem saída mas com acesso a uma oficina e a diversos terrenos.

O presidente da junta propôs que a via se chamasse "BECO DA SEIXOSA", procedeu-se à votação,
com 8 votantes
Votcs a favor - 8

A proposta foi aprovada por unanimidade;

Passou se ao ponto seguinte:

PONTO TRÊS (3) — Apreciação do processo de Transmissão de Propriedadereferente à Casa dos Castilhos

(Salas da Catequese).

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta que explicou o porquê desta apreciação pedida
e pediu que a mesma fosse votada para poder proceder a Transmissão de propriedade da referida casa, porque não
é permitido fazer doação da propriedade, apenas se poderia fazer uma venda mesmo que por um valor simbólico.

O sr Alexandre Lima referiu que o projecto tem de possuir Certificação Energética.

Não havendo mais nada a referir, seguiu- se a votação com g votantes:

a favor - 8.

A proposta para a transmissão de propriedade foi aprovada por unanimidade.

Passou-se à Intervenção do Público;

Um grupo de pais das Crianças do Jardim de Infância de Tamengos, representado por Márcia Campar, a funcionar
prov soriamente nas instalações do Centro de Saúde e da Junta de Freguesia em Tamengos, pediu a palavra
referindo ter sido enviada uma carta ao executivo da junta de freguesia à cerca de um ano, a solicitar a adaptação
das hstalaçóes provisórias para que as crianças nãoandassem à chuva e ao frio, durante o inverno que se
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aproxima, sugeriram a abertura de uma porta de ligação entre os edifícios da junta e do Centro de Saúde, resolvendo
assin o problema.

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta que referiu não ser um problema fácil de
resolver e que iria dar conhecimento à Câmara Municipal para que a situação fosse resolvida o mais breve possível;

A sraAna Filipa Duarte, mãe de uma criança portadora de Autismo, pediu a palavra para referir que, na sua opinião, a

criança não estava a ser devidamente acompanhada e perguntou a quem deve ser atribuída a responsabilidade;

O sr. Américo Simões disse sentir-se envergonhado por este executivo ter recebido uma carta e até a data não ter

respondido, e referiu achar este não ser um correto procedimento por parte do Executivo da Junta até porque todos

os órgãos das Administração Pública são obrigados a cumprir o Código de Procedimento Administrativo, o que
impEca sempre a resposta a qualquer solicitação escrita.

O sr. Aurélio Correia pediu a palavra para solicitar uma placa com a designação da Curia, ao que o Presidente da

Junta referiu já ter uma placa para aplicar.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Excelentíssimo Presidente da Assembleia declarou encerrada a

reurião pelas vinte e duas horas e trinta minutos. Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
vai ser assinada.

Tamengos, 29 de setembro de 2022

Os Membros da Assembleia,

(Filomena da Luz Andrade Morais)

António Martins Nogueira)
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