Ata nº10
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e quinze, 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 de contrato de delegação de competências na freguesia de
Ronfe – Pavimentação da Rua Couto Belmir.
3) Apreciação e votação de contrato de delegação de competências na freguesia de
Ronfe – Instalação do Espaço do Cidadão.
4) Apreciação e votação de contrato de delegação de competências na freguesia de
Ronfe – Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e realização de
pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e de 1º ciclo do
ensino básico.
5) Apreciação e verificação da conformidade de requisitos relativos ao exercício de
funções a meio tempo por parte da Sra. Presidente da Junta de Freguesia.
6) Período aberto à população e outros assuntos do interesse para a vila de Ronfe.
Assumiu a direção 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 na bancada da Coligação
Juntos por Guimarães, do Sr. António Sousa, Diana Silva e Paulo Machado pela pessoa seguinte
da lista João P. Mendes.
Ainda antes do período da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia considerou
importante informar a Assembleia de um pedido de requerimento apresentado pela Coligação
Juntos Por Guimarães. Requerimento que foi entregue à Assembleia de Freguesia e que depois
se desenvolveu em conversações com a Junta de Freguesia. Tomou a palavra o Sr. Henrique
Barros que explicou que com o requerimento a Coligação Juntos por Guimarães pretendeu
apenas esclarecer algumas dúvidas sobre contas, nomeadamente sobre a rúbrica outras
despesas e trabalhos especializados, uma vez que o valor ainda era considerável e não tendo
obtido uma resposta satisfatória na Assembleia anterior surgiu a necessidade de serem
esclarecidos, relativamente ao Passeio da Junta de Freguesia, afirmou terem visto despesas
mas não receitas. Afirmou então o Sr. Henrique Barros que o tesoureiro da Junta estaria a
fazer um “frete” ou então estaria a mentir à população, sugerindo mesmo a alteração de
tesoureiro pela Junta de Freguesia. Relativamente aos outros trabalhos especializados referiu
que viram que o acréscimo desta rubrica se devia ao contrato de delegação de competências

das senhoras vigilantes do refeitório na EB1 de Gemunde em que são remuneradas em 550
euros e com as despesas da Festa de Juventude. Considerou-se surpreendido por não
encontrar qualquer recibo de pagamento às tarefeiras, encontrando apenas o comprovativo
da transferência bancária. Tomou a palavra a Sra. Presidente de Junta que afirmou que, em
relação, à confiança política é a própria que a tem que ter e não o Sr. Henrique Barros.
Nenhum de nós é perito em contabilidade autárquica e há determinadas contas que tem que
ser encaixadas em rubricas pelo contabilista da Junta que por vezes nós não sabemos sem
conversarmos com ele. Relativamente à entrada de receita do passeio afirmou a Sra.
Presidente que, não fizeram mais do que aquilo que o anterior Executivo fez. Afirmou que
mantém transparência e rigor nas contas apresentadas. Tomou a palavra o Sr. Luís, tesoureiro
da Junta, que em defesa da sua honra respondeu ao Sr. Henrique Barros dizendo que não
estava a fazer “fretes” a ninguém, sugerido que o membro da bancada da Coligação Juntos Por
Guimarães tivesse vergonha por falar da forma como ousa falar, explicando que o mesmo
pode ser tão competente como o próprio mas não mais do que ele. ----------------------------------O Presidente da Mesa prosseguiu para a apreciação e votação da ata da Assembleia do dia 19
de abril de 2015. Tomou a palavra o Sr. Henrique Barros que referiu que na ata se deve colocar
quem vota contra ou favor nos diferentes pontos. Assim, passou-se à votação da mesma tendo
sido aprovada com duas abstenções, uma pelo PS e outra pela Coligação Juntos Por
Guimarães, sendo os restantes votos a favor. ----------------------------------------------------------------Ainda no período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia fez chegar a cada
membro eleito um pedido de alteração dos pontos da ordem de trabalhos, explicando que se
pretende introduzir um novo ponto referente à alteração da numeração das casas do
Aldeamento da Cooperativa Vimaranes. Procedendo a uma votação para a introdução do
ponto na ordem de trabalhos, assim foi aprovado por unanimidade, passando a ordem de
trabalhos a ter sete pontos. ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da mesa seguiu, então, 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. A Sra. Adelaide Silva continuou enumerando diversas
atividades realizadas como a Ação Sensibilização inserida na Semana Europeia de Redução de
Lixo - Dia Verde (9 de Maio), Caminhada Solidária da CSIF do Oeste, Luta Portuguesa Contra o
Cancro (10 de Maio), Comemorações da Elevação de Ronfe a Vila (13 a 16 de Maio), Colónia de
Férias para Idosos em parceria com o CSPR , Manhã desportiva (1 de Maio), Campanha do Laço
Azul (15 Maio a 15 de Junho), Entrega das “Mãos do Vizinho” (26 de Maio), Apresentação do
Livro “Nariz Entupido ou Um Segundo Renascer” e exposição de fotografia, Dia Mundial da

Criança (1 de Junho) no Espaço Arte e Cultura em conjunto com a EB1 Ronfe, com a elaboração
de 2 livros sobre a reciclagem e o meio ambiente, Dia Mundial da Criança (6 de Junho), Manhã
desportiva (10 de Junho), Final dos Jogos da Comunidade (21 Junho), Inauguração do Espaço
de Cidadão (25 de Junho). ------------------------------------------------------------------------------------------Explicou ainda que se fizeram pequenas reparações em algumas ruas em consonância com a
Câmara Municipal. Terminou referindo ainda as quatro Reuniões do Executivo, das quais uma
foi extraordinária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Henrique Barros que referiu que o atual executivo tem feito mais/menos
o mesmo que os anteriores. Sugeriu ainda que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Guimarães deveria participar mais nas atividades em Ronfe, fazendo-se representar pelos
Vereadores do Município. Respondeu a Sra. Presidente da Junta que qualquer Presidente não
podendo estar presente delega as funções a alguém da sua equipa, não querendo isto dizer
que não haja interesse, apenas que não pode estar presente em vários eventos ao mesmo
tempo. Acrescentou dizendo que é uma forma da população conhecer quem elegeu para os
diferentes pelouros. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Mesa continuou a sessão para o ponto dois Apreciação e votação de contrato
de delegação de competências na freguesia de Ronfe – Pavimentação da Rua Couto Belmir.
Tomou a palavra a Sra. Presidente da junta de Freguesia, que realçou o valor da delegação de
competências de 29 mil euros e que pretendem com o mesmo valor pavimentar então a Rua
Couto Belmir. Pediu a palavra o Sr. Henrique Barros que disse que este valor é sempre o
mesmo dado pelo Município. Referiu ainda que esta Rua serve apenas duas casas e que faria
mais sentido pavimentar a rua que tem acesso a Pedome ou a Rua Alberto Sampaio, por
exemplo. Completou dizendo ainda que entregarão uma declaração de voto posteriormente.
Respondeu a Sra. Adelaide Silva, lamentando que só agora tomassem essas ruas como
prioridade uma vez que já são à muito reivindicadas pela população. --------------------------------Desta forma, procedeu-se à votação do ponto dois, sendo este aprovado com 5 votos
favoráveis pelo PS e 4 contra, pela Coligação Juntos por Guimarães. ----------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto três da ordem de trabalhos Apreciação e votação de
contrato de delegação de competências na freguesia de Ronfe – Instalação do Espaço do
Cidadão. Tomou a palavra a Junta de Freguesia que explicou que este espaço que aproxima
aquilo que é o poder local das pessoas e da população. Afirmou que a Junta é um espaço
pequeno mas que este serviço é uma mais valia para todos. Pediu a palavra o Sr. Benjamim
Mendes que entendeu que o Espaço do Cidadão é sempre bem-vindo, e que é um projeto a
nível nacional que permitirá resolver situações mais rapidamente e sem deslocação. ------------

Não havendo mais interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a
votação deste ponto tendo sido este ponto aprovado por unanimidade. ------------------------------

O Presidente de Mesa iniciou o ponto quatro da ordem de trabalhos: Apreciação e votação de
contrato de delegação de competências na freguesia de Ronfe – Limpeza das vias e espaços
públicos, sarjetas e sumidouros e realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de
educação pré-escolar e de 1º ciclo do ensino básico. Tomou a palavra a Sra. Presidente de
junta que explicou que este é um valor de cerca de 11 mil euros que vem do município e que
serve para limpeza e pequenas reparações. Solicitou a palavra o Sr. João P. Mendes que
questionou se este valor é suficiente para as necessidades de Ronfe. Ao qual respondeu a Sra.
Adelaide Silva que este valor é calculado pelas áreas e a população não podem atender a tudo
ao mesmo tempo.---------Não havendo mais interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a
votação deste ponto tendo sido este ponto aprovado por unanimidade.------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto cinco da ordem de trabalhos: Apreciação e verificação
da conformidade de requisitos relativos ao exercício de funções a meio tempo por parte da
Sra. Presidente da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------Interveio a Sra Presidente de Junta de Freguesia que explicou que esta situação prende-se
com a prestação de um trabalho de qualidade e de uma maior proximidade com os Ronfenses.
Explicou ainda que a freguesia é grande, com 4125 eleitores, o que exige e merece uma
presença permanente de um elemento do executivo. Acresceu, ainda, o facto do elevado
número de competências delegadas no Presidente da Junta com a lei 75/2013, e as delegações
de competências assumidas, nomeadamente o Espaço de Cidadão.
O Sr. Henrique Barros solicitou a palavra e considerou a situação como “inédita”, explicando
que o dinheiro que será canalizado para pagar o tempo inteiro da Sra. Presidente de junta
poderia ser direcionado para outras obras ou para contratar por exemplo, um cantoneiro.
Referiu que entregarão uma declaração de voto posteriormente. -------------------------------------Assim, , prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a votação deste ponto tendo sido este ponto
aprovado com 5 votos a favor pelo PS e 4 contra, pela Coligação Juntos por Guimarães. ------O Presidente de Mesa iniciou o ponto seis da ordem de trabalhos: Apreciação e votação da
alteração da numeração das casas do Aldeamento da Cooperativa Vimaranes. -----------------Tomou a palavra a Junta de Freguesia que explicou que em tempos, aquando da atribuição de
nomes às ruas, procedeu-se à renumeração das casas do Aldeamento Cooperativo Vimaranes
que tinham numeração sequencial. Assim, até então ninguém procedeu à alteração da
numeração, a identificação dos moradores com o número de lote atribuído é grande e apenas

há uma sobreposição de dois números na Rua do Souto. Acrescendo o facto das complicações
implicadas com os vários moradores para efetivar a alteração, considerou o executivo, em
consonância com a Câmara Municipal e o morador implicado trocar o número da porta,
passando a casa 35 do referido Aldeamento para o número 36 A.
Não havendo mais interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a
votação deste ponto tendo sido este ponto aprovado por unanimidade.------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto sete e último da ordem de trabalhos: Período aberto à
população e outros assuntos do interesse para a vila de Ronfe. ----------------------------------------Posto isto, o Presidente de Mesa abriu o período de participação à população no qual se
inscreveram o Sr. Bernardo, o Sr. Sousa e o Sr. António Teixeira. ---------------------------------Tomou a palavra o Sr. Bernardo que explicou que da rua que tem acesso a Pedome apenas
cerca de 50m pertencem a Ronfe, sugerindo que se consiga um acordo entre as duas
freguesias para melhorar a mesma. O Sr. Sousa sugeriu que se formasse um grupo de pessoas
que não tivessem o tempo ocupado e que limpassem alguns locais da freguesia. O Sr. António
Teixeira referiu ser necessário aumentar a sinalização junto à saída do campo de futebol.
Respondeu a Sra. Presidente e Junta que se está a procurar uma solução para a Rua referida
pelo Sr. Bernardo. Quanto à sinalização referiu que já foi pedido um reforço da sinalização para
a saída do Desportivo de Ronfe. ----------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Henrique Barros que sugeriu à bancada do PS mais participação.
Registou ainda o evento a decorrer na quinta do Ermizio, apelando à participação de todos.
Tomou a palavra o Sr. Vítor Dias que, dirigindo-se ao Sr. Henrique Barros e afirmando que
assim como ele está atenta a bancada do PS também está, explicando que não querem é
palco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais interpelações junto da mesa, o Presidente de Mesa agradeceu a presença
de todos os presentes, terminou a sessão, fazendo votos de um excelente domingo para
todos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi elaborada esta ata que será sujeita a aprovação e que será assinada pelos membros
da Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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