Ata nº8

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta
minutos, reuniu no Salão Paroquial de Ronfe, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte
ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Informação sobre as atividades desenvolvidas e situação financeira da Junta de
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimentos, atividades, e orçamento para
2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação do regulamento, mapa de pessoal, e mapa de taxas para 2015. ----4. Apreciação e votação de contrato interadministrativo de delegação de competências –
Atribuição de verbas para vigilância em transporte escolar assegurado em autocarros do
município, alimentação e gestão em refeitórios escolares e desenvolvimento de
atividades de animação e apoio à família da educação pré-escolar. -----------------------------5. Apreciação e votação de contrato interadministrativo de delegação de competências –
Atribuição de auxílios económicos diretos (livros e material escolar) aos alunos do 1º.
CEB no âmbito da ação social escolar, ano letivo 2014/2015. -------------------------------------6. Outros assuntos de interesse para a Vila de Ronfe, e período aberto à participação da
população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Assumiu a direcção dos trabalhos o Sr. Presidente de Mesa da Assembleia, Sr. Vítor Mendes,
que abriu a sessão cumprimentando, em seu nome pessoal e dos demais membros da mesa da
Assembleia os presentes. Seguidamente comunicou a substituição do Sr. António Sousa, da
Sra. Elda da Silva e do Sr. Benjamim Mendes, pelas pessoas seguintes da lista da Coligação
Juntos por Guimarães, Paulo Machado, Diana Silva e João Pedro Mendes, segundo o mesmo
critério. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa prosseguiu para a apreciação e votação da ata da Assembleia do dia 26
de outubro de 2014. Tomou a palavra o Sr. Henrique Barros referindo que apenas queria
registar com agrado a inclusão na mesma das declarações de voto que apresentaram e que
estas tinham a ordem invertida em anexo. Assim, passou-se à votação da mesma tendo sido
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Vítor Dias que pediu para entregar uma moção de louvor (anexo 1). O
Presidente da mesa explicou que esta mesma moção seria analisada no último ponto da
ordem de trabalhos, terminando assim o período antes da ordem do dia e seguindo para o

ponto um da ordem de trabalhos: Informação sobre as atividades desenvolvidas e situação
financeira da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra a Sra. Presidente Junta de Freguesia que começou por agradecer às diversas
associações os convites realizados nomeadamente: Associação Ronfe à 50 anos, pelo jantar em
Homenagem ao Sr. António Magalhães, à Associação de Agricultores pelo convite para a
participação na Desfolhada e Chega de bois, ao Desportivo de Ronfe, pelo jantar de Magusto,
ao Agrupamento de Escolas Abel Salazar pelo convite para a entrega de prémios de mérito e
Excelência, ao CNE – Ronfe, pelas comemorações dos 80 anos. Prosseguiu, com ajuda de
suporte visual enumerando as atividades desenvolvidas pela junta de freguesia,
designadamente: Feira de Saberes e Sabores (15/16 novembro), Implementação do
Orçamento Participativo 2013 - um projecto que contempla 3 técnicas de Terapia Ocupacional
que acompanham o Centro Social e Paroquial de Ronfe, Centro Social de Brito e Casa do Paço e
tem a duração de 1 ano, Reunião com Licenciados - Encontro com jovens licenciados com o
objetivo de colocarem ao serviço dos ronfenses os seus conhecimentos e aptidões,
inicialmente através da realização de um levantamento da população e das suas necessidades.
Ainda sobre esta actividade referiu que a próxima reunião deste grupo de trabalho será dia 13
de Janeiro. Referiu a realização do Domingo Solidário (14 dezembro) – que englobou diversas
atividades para toda a família, caminhada, demonstração de judo, desportos radicais e aula de
zumba, tendo cada participante levado um bem alimentar que serviu para elaborar os cabazes
de Natal que foram entregas às famílias mais carenciadas da Vila. A Sra. Adelaide Silva
continuou ainda destacando as obras realizadas, tais como o Gradeamento na Estrada nacional
junto ao cemitério, a Pavimentação da Travessa do Rio, a Reparação da Rua das Cartas, a
Pavimentação Travessa Formão, Reparação da conduta de águas pluviais na Rua Cruz do
Romeu, Pequenas reparações da via pública, algumas reparações no cemitério (gradeamento,
limpeza, reparação de fugas de água). Terminou referindo ainda as Reuniões do Executivo e a
Entrega de Cabazes a famílias carenciadas de Ronfe. -------------------------------------------------------Pediu a palavra o Sr. João Pedro Mendes que questionou o motivo pela qual a reunião
realizada era só para licenciados. A Sra. Adelaide Silva esclareceu que esta reunião foi só para
licenciados porque é uma faixa que merece preocupação e interesse, a maioria são jovens e
desempregados. É uma faixa especializada e a avaliação que se pretende que seja feita tem
que ser por técnicos especializados. Numa segunda fase do projecto todas as pessoas serão
chamadas a contribuir e a participar no mesmo. Solicitou a palavra o Sr. Henrique Barros que
referiu que a Junta de Freguesia continua a não cumprir a lei ao não enviarem o relatório das
atividades. Relembrou ainda que o levantamento da população já está feito e é feito quer
pelas Vicentinas quer pela Ação Social. Registou ainda com agrado a Feira de Saberes e

Sabores, sugerindo que esta se realize noutra época do ano. Respondeu a Sra. Presidente de
Junta que o trabalho desenvolvido não será igual ao das Vicentinas ou da acção social, existem
muitos idosos em Ronfe, que vivem isolados e que até podem não ter dificuldades financeiras
precisando apenas de companhia, de ajuda para pequenas tarefas. Interveio novamente o Sr.
Henrique Barros questionando a Junta de Freguesia sobre a Formação do Núcleo de Árbitros
de Braga, ao qual a Sra. Adelaide Silva respondeu que apenas foram cedidas as instalações da
Junta de Freguesia como são cedidas a qualquer Associação que as solicite. ------------------------O Presidente de Mesa continuou a sessão para o ponto dois Apreciação e votação do Plano
Plurianual de Investimentos, atividades, e orçamento para 2015. --------------------------------------Tomou a palavra a Sra. Presidente de Junta que referiu que o plano de atividades continua o
mesmo que foi apresentado em campanha, tendo sido retirados alguns pontos que já foram
realizados. É um plano de atividades de trabalho mas que foi para isso que a população votou
e que, por isso, é para cumprir. Referiu ainda que o orçamento para o ano de 2015 é de cento
e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro euros. Pediu a palavra o Sr. Henrique Barros
que referiu a entrega tardia da documentação realçando que, manda o regimento que foi
aprovado e votado por unanimidade, que esta tem que ser entregue com três dias úteis de
antecedência. Expondo que quer o orçamento quer os outros documentos que iriam a votação
na Assembleia foram entregues apenas com um dia útil de antecedência e que por isso não
puderam analisar profundamente os documentos. Contudo explicou que no caso do
orçamento foi fácil considerando ser “mais do mesmo” e muito parecido com o anterior,
destacando que ninguém tem oitenta prioridades, elucidando que prometem tudo e não
fazem nada. Sugerindo que o actual Executivo se foque em prioridades como a criação de
passeios pedonais. Explicando assim que o voto da Coligação Juntos por Guimarães irá no
sentido de reprovar o orçamento. Tomou a palavra a Sra. Presidente de Junta de Freguesia que
afirmou não estar a espera de outra coisa por parte da Coligação Juntos por Guimarães.
Destacou que o compromisso que a Junta tem é com a população e não com um plano de
atividades, referindo que as medidas estão no plano porque serão feitas logo que possível e é
por isso que estão lá. Interveio o Sr. Henrique Barros não compreendendo tanta indignação
por parte da Junta de Freguesia relativamente à apreciação feita pela Coligação, explicando
que haviam coisas simples que podiam ter feito como a dinamização do site da internet e a
colocação da página extra no Jornal Partilhar, referindo que no site continuam as contas do
anterior Executivo. Respondeu a Sra. Presidente de Junta que em relação ao Jornal este tem
notícias sobre a Junta, sugerindo ao Sr. Henrique Barros que o consulte. Tomou a palavra o Sr.
João Pedro Mendes que referiu que a anterior Assembleia entregava a documentação com
cinco dias úteis de antecedência, não compreendo o motivo pelo qual a documentação foi

entregue apenas com um dia útil de antecedência. Interveio o Sr. Presidente de Mesa que
relembrou que a mesa não esta disposta a responder a comentários mesquinhos e que esta
tem sido benevolente quanto ao tempo de intervenção de cada membro. Pediu a palavra a
Sra. Diana Silva que questionou se seriam mesquinhos ao receber uma documentação no dia
25 de dezembro com data de 24 de novembro. --------------------------------------------------------------Desta forma, procedeu-se à votação do ponto dois, sendo este aprovado com quatro votos
contra por parte da Coligação Juntos por Guimarães e cinco votos favoráveis.-----------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto três da ordem de trabalhos Apreciação e votação do
regulamento, mapa de pessoal, e mapa de taxas para 2015. Tomou a palavra a Junta de
Freguesia que explicou que este ponto mantem-se igual ao ano anterior e esclareceu que A
junta de Freguesia conta com o apoio de Contrato Emprego Inserção - Centro de Emprego e
que não fazem parte do mapa de pessoal. ---------------------------------------------------------------------Não havendo interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a votação
deste ponto tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto quatro da ordem de trabalhos Apreciação e votação de
contrato interadministrativo de delegação de competências – Atribuição de verbas para
vigilância em transporte escolar assegurado em autocarros do município, alimentação e gestão
em refeitórios escolares e desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família da
educação pré-escolar cedendo a palavra à Sra. Adelaide Silva que explicou que este contrato é
idêntico ao do ano anterior e funciona como renovação de contrato com as duas pessoas que
dão apoio à EB1 Gemunde. Foi cedida a palavra ao Sr. Henrique Barros que relembrou os
prazos para entrega da documentação para apreciação da Assembleia. Não havendo mais
interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a votação deste ponto
tendo sido aprovado por cinco votos favoráveis e quatro abstenções, pela Coligação Juntos por
Guimarães. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto cinco da ordem de trabalhos Apreciação e votação de
contrato interadministrativo de delegação de competências – Atribuição de auxílios
económicos diretos (livros e material escolar) aos alunos do 1º. CEB no âmbito da ação social
escolar, ano letivo 2014/2015. Tomou a palavra a Sra. Presidente de Junta que esclareceu que
este ponto é um aditamento ao contrato já aprovado anteriormente, pois os alunos e os
apoios vão mudando e é necessário reajustar as necessidades. Interveio o Deputado Henrique
Barros que questionou o Executivo sobre se os apoios de 2014/2015 já tinham sido pagos.
Respondeu a Sra. Presidente de Junta que esses apoios já foram pagos. Assim procedeu-se à
votação deste ponto sendo aprovado por cinco votos a favor e quatro abstenções pela
Coligação Juntos por Guimarães. ----------------------------------------------------------------------------------

Posto isto, o Presidente de Mesa antes de prosseguir para o último ponto da ordem de
trabalhos citou à Assembleia a moção apresentada pelo Partido Socialista, entregue pelo Sr.
Vítor Dias, relativa aos oitenta anos do CNE em Ronfe. Interveio o Sr. Henrique Barros que
explicou que também concordavam com a moção de louvor e faziam votos que esta fosse
entregue num curto período de tempo aos responsáveis. Assim, procedeu-se à votação da
Monção tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto seis e último da ordem de trabalhos Outros assuntos de
interesse para a vila e período aberto à participação da população, questionando os demais
membros da assembleia. Interveio o Sr. João Pedro Mendes que lamentou a entrega tardia da
documentação pois teria sido mais vantajoso para a população se a esta tivesse sido analisada
com mais detalhe. Interveio também o Sr. Henrique Barros que enalteceu o protocolo
efetuado pela segurança Social para o Centro Social de Ronfe, revelando que das 53 camas do
Centro 41 foram protocoladas. -----------------------------------------------------------------------------------Posto isto, o Presidente de Mesa abriu o período de participação à população no qual se
inscreveram o Sr. Andrade, o Sr. António Andrade, o Sr. Jorge Oliveira, o Sr. Manuel Oliveira e
o Sr. Manuel Mendes. Interveio o Sr. Andrade que questionou o Executivo relativamente ao
saneamento na zona onde reside. Tomou a palavra o Sr. António Andrade que agradeceu a
obra realizada junto à sua casa, na Travessa do Rio, pois outrora esta mesma obra foi
prometida durante vários anos e este Executivo no seu primeiro mandato e primeiro ano
resolveu o problema. A estas duas interpelações respondeu a Sra. Presidente de Junta que
relativamente ao saneamento estão a ser feitos os possíveis para que as obras sejam
financiadas, referindo que as preocupações da população são tidas em conta. Foi cedida a
palavra ao Sr. Jorge Oliveira que questionou a Junta de Freguesia sobre o transporte das
crianças que frequentavam a Lourinha, lembrando que este apoio deixou de ser feito e que
causa muito incomodo aos pais e mesmo às crianças que não têm como ir para a Escola de
Gemunde, tendo que os pais pagar a um táxi. Tomou a palavra o Sr. Manuel Oliveira que
perguntou para quando se pensa colocar gás natural na sua zona de residência. Agradeceu
ainda o trabalho já executado na sua rua e sugeriu que se pensasse numa obra para a rua do
cemitério. A Sra. Adelaide Silva respondeu ao Sr. Jorge Oliveira que o transporte aos alunos foi
assegurado pela Camara Municipal durante a transição dos alunos da Escola da Lourinha para
a Escola de Gemunde, por um período determinado e, quando terminou todos os pais foram
informados, dizendo que não é possível transportar as crianças porque a junta não tem essa
verba nem condições para o fazer, fazendo reparo que não seria justo algumas crianças terem
direito ao transporte e outras não. Em relação ao gás a Sra. Adelaide Silva explicou que já
existem alguns pedidos para o gás natural e que vai reunir com a Entidade Responsável para os

informar e exercer alguma pressão. Relativamente à rua do cemitério referiu que existe essa
preocupação e que já foram dados alguns passos, essa poderá ser uma obra a executar. A
última intervenção foi do Sr. Manuel Mendes que desejando um bom ano 2015 a todos os
presentes destacou que o actual Executivo fez mais num ano do que outros em doze anos.
Sugeriu que se fizesse um passeio junto à Estrada Nacional na ligação cemitério/junta,
relembrou a iluminação pública que não é suficiente em alguns lugares e sugeriu a colocação
de um STOP junto à sua residência, perto dos contentores. Respondeu as estas questões a Sra.
Adelaide silva que relativamente ao passeio fará chegar junto das Estradas de Portugal esta
preocupação, a iluminação considerou um problema grave, explicando que continuarão a
insistir com a EDP no sentido de melhorar estas condições. E por último em relação ao STOP
será pedida uma avaliação do local pela Camara Municipal. ----------------------------------------------O Presidente de Mesa agradeceu a presença de todos os presentes, terminando fazendo votos
de um excelente ano novo para todos.--------------------------------------------------------------------------Assim, foi elaborada esta ata que será sujeita a aprovação e que será assinada pelos membros
da Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 1

Moção de Louvor

O Agrupamento n.º5 iniciou no mês de dezembro as Comemorações dos seus 80 anos
de atividade em Ronfe.
Muitas foram as pessoas que ao longo destes anos se destacaram neste movimento,
de serviço em prol da comunidade, de contributo no desenvolvimento das nossas
crianças e jovens.
Tantos são os homens e mulheres que reconhecem o escutismo como uma escola de
valores que trabalha na formação integral do individuo.
Este documento pretende ser um reconhecimento público a todos os chefes e
escuteiros que passaram e passam pelo Agrupamento n.º 5 do CNE- Ronfe e lhe deram
corpo. Ajudando tantas crianças e jovens a crescer e a tornarem-se homens e
mulheres felizes, sábios e com espírito mais aberto de sacrifício e serviço em prol do
bem comum.
Reconhecer que o sucesso do seu trabalho assenta sobretudo no exemplo de vida,
pelo testemunho, tal como defende Baden Powell: "Não existe ensino que se compare
ao exemplo".
Neste sentido, a Assembleia de Freguesia a reunir no dia 28 de dezembro de 2014,
aprova esta moção, louvando o trabalho realizado pelo Agrupamento n.º5, durante
estes 80 anos, em benefício dos ronfenses. Colaborando para tornar Ronfe uma Vila
singular.
Recomenda-se que esta moção, depois de aprovada, seja entregue ao Agrupamento
n.º5 do CNE.

