ATA Nº
Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, reuniu em sessão
ordinária, a Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto, na sede da Junta de Freguesia, nos termos da al. b)
do n.º 1 do artigo 14º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto, do
concelho de Ponte de Lima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A mesa da Assembleia foi constituída pelos senhores Daniela Filipa Pinto de Sousa, Presidente, Ricardo Miguel
do Lago Mimoso e João Vítor Gonçalves da Cunha, respetivamente Primeiro e Segundo Secretário. -------------Da ordem de trabalhos faziam parte os seguintes pontos: ---------------------------------------------------------------------1. Período Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------a) Apreciação e Votação da Ata da Sessão Anterior; -----------------------------------------------------------------------------b) Emissão de parecer relativo à Rua de Paços; ----------------------------------------------------------------------------------c) Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Período de Intervenção do Público. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Apreciação da atividade e situação financeira da Freguesia de Rebordões-Souto; -----------------------------------b) Discussão e votação do Plano de Atividades e orçamento para o Ano Económico de 2018; -----------------------c) Discussão e votação da proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto; -----------d) Discussão e votação da proposta de Aditamento do Protocolo celebrado entre a Freguesia de RebordõesSouto e a Associação GORILAS – Grupo ocupacional e Recreativo com Ideias luminosas para Animar souto; -Depois de aberta a sessão, e verificada a presença dos elementos da Assembleia e dos elementos que compõem
o executivo da Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, a senhora Presidente deu a palavra ao senhor PrimeiroSecretário da Mesa que procedeu à leitura da Ata da Sessão Anterior. Colocada a votação foi aprovada por
unanimidade. O senhor Primeiro Secretário da Mesa e os senhores membros Guilherme Dias Vieira e Alexandre
Rodrigues Macedo não votaram por não terem estado presentes na referida sessão uma vez que não eram
membros da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente e em relação à "Emissão de parecer relativo à Rua de Paços" a senhora Presidente da Assembleia
de Freguesia deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para introdução do assunto. O senhor
Presidente da Junta de Freguesia informou os membros da Assembleia de que havia recebido da Câmara
Municipal de Ponte de Lima um pedido de emissão de um parecer relativo a uma pretensão das senhoras Maria
Deolinda Onofre da Cunha e Maria Cândida Onofre de Sousa da Cunha, titulares dos terrenos confrontantes
com o caminho e do prédio urbano com o número de polícia 100, que requeriam que se procedesse a uma
alteração da toponímia da Freguesia, por forma a desclassificar a Rua de Paços no espaço compreendido entre
o número 100 e o número 158 (fim da rua) por, segundo as requerentes, este caminho ser privado. Em face deste
pedido de parecer, a Junta de Freguesia deliberou notificar todos os interessados neste assunto para se
pronunciarem. Foram recebidas na Junta de Freguesia posições de todos os interessados, sendo que divergem
relativamente à titularidade do referido caminho, nomeadamente porque as requerentes Maria Deolinda Onofre
da Cunha e Maria Cândida Onofre de Sousa da Cunha continuam a defender que o caminho é privado e as

senhoras Susana Filipa Afonso Lopes, Teresa Isabel Afonso Lopes e Palmira da Conceição Lopes, titulares do
prédio urbano com o número de polícia 158 e dos terrenos anexos defendem que o caminho é público. Entretanto,
na última reunião pública do executivo, este assunto foi discutido com os presentes, transcrevendo-se de seguida
parte da ata da referida reunião: “O senhor Presidente da Junta de Freguesia informou os presente de que havia
recebido um pedido de emissão de um parecer da Câmara Municipal de Ponte de Lima relativo a ume pretensão
das senhoras Maria Deolinda Onofre da Cunha e Maria Cândida Onofre de Sousa da Cunha, titulares dos
terrenos confrontantes com o caminho e do prédio urbano com o número de polícia 100, que requeriam que se
procedesse a una alteração da toponímia da Freguesia, por forma a desclassificar a Rua de Paços no espaço
compreendido entre o número 100 e o número 158 (fim da rua) por, segundo as requerentes, este caminho ser
privado. Interveio em primeiro lugar o senhor José Marinho Leitão que disse que há pouco mais de oito anos
houve uma determinada pessoa que lhe pediu para assinar um documento para pôr o caminho público em toda
a extensão porque este era um caminho de servidão desde do início na Rua de São Salvador de Souto de Abade.
O senhor Presidente da Junta de Freguesia perguntou se poderia dizer quem foi essa pessoa e o senhor José
Marinho Leitão respondeu que tinha sido o senhor Manuel Alves Penha porque queria fazer obras na casa de
Paços e disse ainda que não assinou o referido requerimento porque que pensou que um dia o poderiam obrigar
a ter que deixar alargar o caminho em toda a sua extensão que confronta com o referido caminho, e também
porque a partir da entrada nos terrenos da Tia Cindinha esse caminho era particular já que lhe atravessava
terrenos. O senhor Presidente da Junta perguntou se alguém mais queria dizer alguma coisa em relação a este
assunto. Usou a palavra o senhor David Leitão para dizer que a Junta de Freguesia na altura considerava que
este era um caminho de consortes, e que durante muito tempo se recusaram a pôr a calçada, até que um dia o
fìlho da Tia Cindinha e o senhor Ramiro pagaram do próprio bolso para calcetar o caminho sendo que que Junta
deu uma ajuda, dizendo que não o podia fazer de outra forma porque o caminho era privado e que o que as
pessoas da Casa de paços queriam era tornar o caminho público para que o senhor Roteia e o senhor Lopes
pudessem fazer obras. Disse ainda que do lado esquerdo do caminho, no sentido norte do mesmo, havia um
logradouro público e um carreiro paro a ponte, sendo que o logradouro foi ocupado. De seguida pediu a palavra
o senhor José Marinho Leitão que disse que havia um carreiro até à ponte existente perto do Rio Trovela e que
passava entre o terreno da Casa do Olival e este referido logradouro público." Ainda em relação a este assunto,
o senhor Presidente da junta de Freguesia informou os presentes de que a Casa de Paços foi em tempos
passados a Sede da Câmara do Extinto Concelho de Souto de Rebordões, edifício que depois foi vendido e que
assim veio à posse dos atuais donos. Em face de tudo o exposto anteriormente, o senhor Presidente da Junta
de Freguesia disse que entendia que a posição da Junta de Freguesia seria de remeter para a câmara Municipal
as posições manifestadas pelas requerentes e pelos interessados nesta Rua, informando ainda que há cerca de
dois anos foram feitas obras de beneficiação nesta Rua, até ao número 100, nomeadamente para reparação do
regadio que havia sido danificado aquando da passagem dos ramais de água pública e que impossibilitavam a
utilização da conduta pelos regantes o que obrigou à repavimentação completa da mesma via. Para além do
mais, entende ser necessário informar a Câmara Municipal de que este troço, compreendido entre o número 100
e o número 158, é o único acosso existente para as habitações e terenos dos interessados Susana Filipa Afonso
Lopes, Teresa Isabel Afonso Lopes e Palmira da Conceição Lopes. Depois pediu à senhora Presidente que fosse
dada a palavra aos senhores membros da Assembleia para que se pronunciassem sobre este assunto. ----------

Em relação a este assunto intervieram os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: ------------------------Interveio o senhor Guilherme Dias Viera que disse que em seu entendimento o caminho de continuar público.
Todos os restantes elementos se manifestaram pela continuação do caminho no domínio público. ----------------Em relação ponto c) do período de antes da ordem do dia, Outros assuntos de interesse, a senhora Presidente
a senhora Presidente informou que havia recebido um pedido do senhor Presidente da Junta de Freguesia para
que fosse votado um Voto de Louvor ao jovem Diogo Cerqueira que recentemente se sagrou Campeão Mundial
de "4x4 in Schools", na Final Mundial da competição "Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge 2017",
realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 7 e 14 de dezembro, sendo essa equipa
constituída por quatro alunos do curso de eletromecânica da Escola Secundária de Ponte de Lima. Conquistaram
ainda o 1o lugar em Engenharia de Construção Automóvel de 4x4 e o 1.º lugar em Identidade de Equipa, nesta
competição desenvolvida pelo Grupo "Jaguar Land Rover" e que existe desde 1999, e que tem como objetivo
desafiar estudantes a criar veículos com tração às quatro rodas controlados remotamente, que depois são
avaliados conforme a sua "performance" num percurso que contempla vários obstáculos. Colocado a votação,
este voto de louvor foi aprovado por unanimidade. O senhor Guilherme Dias Vieira propôs que este louvou fosse
apresentado à Assembleia Municipal de Ponte de Lima. -----------------------------------------------------------------------Seguiu-se o Período de Intervenção do Publico. ----------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o senhor Diamantino Cerqueira para dizer que a direção da Associação de pais não sabe quem
vai dar continuidade ao trabalho da Lúcia Pinto. Disse que se fizerem o que estavam a fazer com a Lúcia não é
futuro para ninguém, já que não havia estabilidade no posto de trabalho. O senhor Diamantino Cerqueira disse
que foi apanhado de surpresa com a saída da Lúcia. Disse ainda que a cozinheira da cantina da escola está
próxima de atingir a reforma e que de tal modo deveria de se pensar em contratar alguém que fizesse de
cozinheira e assumisse os transportes das crianças. ----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta disse que a Lúcia Pinto foi colocada na escola através de um programa
ocupacional e quando terminou a Junta de Freguesia começou a pagar à Lúcia a pedido da Associação de Pais.
Informou ainda que o problema da motorista da carrinha, tal como cantoneiro estava no facto de a Lei ter impedido
sempre a contratação de funcionários e que se esperava para breve a regularização destes contratos de trabalho.
Disse ainda que no caso particular da Lúcia Pinto, o que se passou é que quando confrontada com a
possibilidade de fazer um contrato a tempo inteiro, se viu na obrigação de o aceitar e deixou a garantia de que
até ao dia três de janeiro haveria de haver outra pessoa com formação para fazer o transporte das crianças da
Escola e do Jardim de Infância. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Guilherme Vieira disse que se deveria de formar o operador do trator para que, em caso de falta da
motorista das carrinhas esta as possa substituir. ---------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se o Período da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto a) da ordem de trabalhos, Apreciação da Informação do Presidente da Junta de Freguesia
bem como da situação financeira da Freguesia de Rebordões-Souto, o senhor Presidente da Junta de Freguesia
prestou os esclarecimentos necessários. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida a senhora Presidente da Assembleia, em relação ao ponto b) da ordem de trabalhos, Discussão e
votação do Plano de Atividades e Orçamento para o Ano Económico de 2018, passou a palavra ao senhor
Presidente da Junta de Freguesia para que passasse a apresentar a presente proposta de Plano de Atividades

e Orçamento para o Ano Económico de 2018. Referiu que falta fazer a reunião com a Câmara Municipal para
elaborar o Acordo de Execução, mas que o orçamento para o ano de dois mil e dezoito foi elaborado de acordo
com os financiamentos que foram nos anos anteriores. ------------------------------------------------------------------------O senhor Guilherme Vieira disse que caso seja para comprar um miniautocarro deve-se ter em atenção o
comprimento porque pode não passar em certos pontos desta freguesia e que deve de ser um miniautocarro de
trinta pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta disse que na próxima Assembleia vai trazer um boletim informativo e questionou
os membros da Assembleia acerca da pertinência da realização de uma candidatura a uma linha de apoio ao
quadro de fundo europeu para a instalação de uma rede wireless. ----------------------------------------------------------Vários eleitos se pronunciaram no sentido de que dada a orografia da freguesia, esta rede seria de difícil
implantação o que iria levar a muitas reclamações porque pode não chegar a todos os pontos da Freguesia. --O senhor Bruno Gonçalves sugeriu que se instalasse apenas no centro da Freguesia. --------------------------------O senhor Presidente da Junta disse que estes serviços têm sido apoiados e que a própria ANAFRE incentiva a
colocar. Disse ainda que o que os membros do CDS propuseram para o plano de atividades foi adicionado ao
documento e que se pretendia executar. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Guilherme Vieira disse que se deve pedir mais ecopontos. -------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta disse que já pediu antes da tomada de posse. Disse ainda que tinha feito uma
proposta ao senhor Gaspar Martins de colocar mais contentores de lixo pelas Poças do Monte e que depois a
Junta de Freguesia se encarregava de os trazer para baixo nos dias em que a Câmara vier recolher o lixo. ----O senhor Guilherme Vieira disse que nas freguesias de Gondufe e Refoios estão a fazer estes procedimentos e
está correr relativamente bem, ao contrário da freguesia de Estorãos que acabam por danificar os contentores e
perguntou ainda como estava a situação da Rua da Carapita. ----------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta respondeu que a Rua da Carapita ainda não estava feita porque é preciso fazer
um muro de suporte e o que está cabimentado é apenas o pavimento. ----------------------------------------------------O senhor Guilherme Vieira disse que o sinal que foi colocado na Travessa das Poças do Monte foi mal colocado
porque o caminho tem saída. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente respondeu que a travessa das Poças do Monte não tem saída e termina na casa do senhor
José Manuel Puga, e que o que existe são caminhos de acesso à floresta. -----------------------------------------------Terminada a fase de discussão, a senhora Presidente colocou a proposta de Plano de Atividades e Orçamento
para o Ano Económico de 2018 a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------De seguida a senhora Presidente da Assembleia, em relação ao ponto c) da ordem de trabalhos, Discussão e
votação da proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto, apresentou a proposta de
Regimento da Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto, e questionou os eleitos se pretendiam discutir a
proposta nesta sessão ou na próxima. Foi aprovado por unanimidade que seria discutido e votado na presente
sessão. Depois de discutido, foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------De seguida o senhor Presidente da Assembleia, em relação ao ponto d) da ordem de trabalhos, Discussão e
votação da proposta de Aditamento do Protocolo celebrado entre a Freguesia de Rebordões-Souto e a
Associação GORILAS - Grupo Ocupacional e Recreativo com Ideias Luminosas para Animar Souto, passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia para que passasse a apresentar a proposta. O senhor

Presidente da Junta disse que a motorista até ao final do mês de outubro esteva em recibos verdes e que depois
passou a ser paga através da Associação GORILAS e eles adiantaram o pagamento que agora vão receber.
Disse ainda que na parte do protocolo em que refere que recebe para todo o ano letivo passa a ser apenas para
o primeiro trimestre do ano letivo dois mil e dezassete/dois mil e dezoito. Colocado a votação, a presente proposta
de Aditamento do Protocolo celebrado entre a Freguesia de Rebordões-Souto e a Associação GORILAS - Grupo
Ocupacional e Recreativo com Ideias Luminosas para Animar Souto foi aprovada por unanimidade. --------------Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57.º, da Lei n.º' 75/2013, de 12 de setembro, e para surtir efeitos
imediatos, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta reunião em minuta (anexa-se à presente uma
cópia da referia minuta, composta de 4 [quatro] páginas). ---------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou
a presente ata que depois de lida foi aprovada pelos membros da assembleia. ------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia:
A Primeiro secretário da Assembleia de Freguesia:
O Segundo secretário da Assembleia de Freguesia:

