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--- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BELINHO E MAR, REALIZADA EM 26 DE 

SETEMBRO DE 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

--- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no Salão Nobre 

do Edifício de Mar da União das Freguesias de Belinho e Mar, reuniu em sessão 

ordinária a Assembleia de Freguesia, sob a presidência da senhora Sandra Cristina 

Freitas Viana Claro, na qualidade de Presidente da Assembleia. ---------------------------- 

 

--- Encontravam-se presentes a maioria dos membros, verificando-se a ausência dos 

seguintes deputados: Paulo Cepa e Rosa Cerqueira, que entregaram justificação. -------- 

 

--- Sendo quinze horas e doze minutos e verificando a existência de “quorum”, pelo 

senhor Presidente da Assembleia foi declarada aberta a sessão, encontrando-se presente 

o senhor Presidente da Junta, Manuel Eiras Martins de Abreu em representação da 

mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- Para esta sessão estava prevista a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------- 

01 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------------------- 

02 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------ 

03 - INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA. ---- 

04 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------- 

04.01 – ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2020 - PROPOSTA 

DE APROVAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------- 

04.02 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 2 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------- 

05 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------------------- 

 

01 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ---------------------------------------- 

Iniciou-se o primeiro ponto da ordem de trabalhos no qual nenhum membro do público 

interveio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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02 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------- 

A senhora deputada Vanessa Azevedo questionou o senhor Presidente da Junta 

relativamente à data em que irão iniciar as obras do multibanco e qual a sua duração. 

Sugeriu a mudança dos caixotes do lixo no local onde será construído o multibanco. 

Criticou o modo como foi feita a recolha do lixo nos meses de verão, pois existe um 

acumular significativo junto aos contentores, neste concelho considerado pelo 

Presidente da Camara Municipal de Esposende uma SmartCity. Sugeriu uma campanha 

de sensibilização junto da população. Responsabilizou a Junta pela insuficiente limpeza 

de lixo nas ruas. Questionou a Junta sobre a participação, este ano, na recolha de lixo 

feita nas praias. Alertou também, para o estado da sinalética em Belinho e Mar, pois a 

posição de alguns sinais não está correta e em alguns cruzamentos não existe 

sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente, pelo MPT, uma proposta de voto de louvor ao Sr. Fernando Cepa com o 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

“Como é do conhecimento de todos os presentes, recentemente o Senhor Fernando 

Cepa cessou funções de Presidente do Centro Social da Juventude de Mar. -------------- 

O Sr. Fernando foi, no verdadeiro sentido da palavra, um dos grandes obreiros desta 

terra. Como muitos poucos soube olhar a realidade, identificar as necessidades e 

antecipar os desafios sociais da extinta freguesia de S. Bartolomeu do Mar. E ainda 

mais importante do que isso, soube pensar soluções e implementa-las de forma 

exemplar. À sua audácia, à sua perspicácia, à sua perseverança, ao seu sentido de 

entrega sem outro objetivo senão o bem e o desenvolvimento da comunidade devemos 

muito, desde a área social com o Jardim de Infância e ATL, passando pelo domínio 

desportivo como é o caso do andebol feminino, sem esquecer a atuação cultural, com a 

publicação de inúmeras obras de valor inestimável para a comunidade Marense. ------- 

O contributo do Sr. Fernando Cepa é indiscutível no passado e presente e perdurará 

para sempre na nossa comunidade. Considerando a gratidão e o reconhecimento pelo 

mérito do serviço prestado propomos a esta Assembleia a atribuição de um voto de 

louvor ao Sr. Fernando Cepa, que lhe deverá ser transmitido. Propomos ainda que o 

Sr. Presidente da Junta apresente uma proposta ao Executivo Camarário para que o 

Sr. Fernando Cepa seja publicamente reconhecido nas condecorações do próximo Dia 

do Município.” -------------------------------------------------------------------------------------- 
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A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA APROVOU POR MAIORIA ABSOLUTA O 

REFERIDO VOTO DE LOUVOR COM SEIS VOTOS A FAVOR E UMA 

ABSTENÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Intercedeu o senhor deputado Manuel Abreu referindo falhas na luz pública em Mar, no 

Cruzeiro da Praia e na Fonte. Advertiu a Junta para uma ação mais eficiente no que diz 

respeito à resolução do acumular de lixo no terreno junto à Estrada das Fontes, 

nomeadamente na Bouça do Cavaco. Sugeriu à Junta a tentativa de acordo com os 

proprietários dos terrenos junto à Travessa da Quinta para a abertura de um caminho e 

preveniu para o eventual problema que possa surgir com as águas pluviais, caso o 

proprietário vede o terreno. ------------------------------------------------------------------------ 

Interveio o senhor deputado Ângelo Merrelho, questionou qual o motivo de não haver 

iluminação Led na Rua de S. Pedro e no Outeiro e também sobre a limpeza nesses 

locais. Perguntou sobre a retoma dos trabalhos na Estrada Nacional 13, devido aos 

buracos existentes. Propôs que a Junta aproveite as obras na Rua Manuel Pires 

Penteado para pavimentar o que fica em falta. Pediu informações sobre a construção do 

multibanco de Mar. Informou que na arrecadação de Mar estão a depositar lixo de obras 

e que há gente a frequentar este local durante a noite, solicita à Junta que averigue o 

que está a acontecer. -------------------------------------------------------------------------------- 

Respondeu o senhor Presidente da Junta: no que refere ao Multibanco em Mar, está 

aberto um procedimento de contratação pública para a realização da referida obra, 

estando o processo pendente de burocracia, sendo que a obra já foi entregue ao 

empreiteiro que a irá realizar, o qual se comprometeu terminar a mesma até ao final de 

Dezembro. Relativamente aos caixotes do lixo, os mesmos ficarão atrás do multibanco. 

Sobre o lixo e a sua acumulação, o senhor Presidente da Junta refere que este, foi ano 

atípico houve maior acumulação de lixo, quer nos contentores quer nos ecopontos, 

segundo a Esposende Ambiente e a Serurb. Esta é uma situação que a Junta tem 

conhecimento e tenta resolver o problema todos os anos. Informou também que já 

existem placas de sensibilização para o uso correto dos contentores, as quais serão, 

entretanto, colocadas. No que diz respeito à limpeza das praias, o senhor Presidente 

informou que a organização foi feita pela Associação Rio Neiva, não houve voluntários 

suficientes como tal não foi possível limpar parte da praia de Belinho e a praia de Mar. 
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Relativamente à sinalética de Belinho e Mar, terá que ser revista pois já tem vários anos 

e precisa de manutenção/alteração. --------------------------------------------------------------- 

Sobre a luz pública no cruzeiro da praia, a situação já foi comunicada e será resolvida 

brevemente. O lixo da Bouça dos Cavacos é um problema antigo, e que diz respeito a 

uma propriedade privada, como tal um assunto difícil de resolver. A população tem 

conhecimento que a Junta de Freguesia tem e dá condições a todos para o depósito 

deste tipo de lixo. No que concerne à abertura do caminho, existe um projeto para a sua 

resolução, mas o proprietário não concorda. Assim sendo, o projeto fica adiado pois 

sofrerá alterações consoante negociação com o referido proprietário. Aquando desta 

resolução também será discutido o assunto das águas pluviais. ------------------------------ 

Em resposta à questão da iluminação pública sobre o tipo de luz Led o senhor 

Presidente da Junta esclarece que, este é um critério da EDP no qual a Junta não tem 

qualquer influência. Relativamente à retoma dos trabalhos na Estrada Nacional 13, a 

Junta já tem alertado as entidades competentes desde 2018, apresentou provas do 

mesmo, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando cópia arquivada junto à minuta 

desta ata da qual faz parte integrante. ------------------------------------------------------------ 

No que diz respeito à Rua Manuel Pires Penteado, a obra foi feita a cargo do 

proprietário do armazém. Acerca do estaleiro de Mar, a Junta abriu o mesmo para a 

população fazer depósito de lixo, não o deixando junto à entrada, verifica-se que 

funciona melhor desta forma. Nesta altura do ano existe maior acumulação, devido à 

rama, pelo facto de não ser permitido fazer fogueiras. A Junta vai efetuar a 

compostagem e limpeza do local, assim que possível. Sobre a frequência de pessoas 

durante o período noturno, não é do conhecimento da Junta, mas irá estar atenta ao 

assunto e tentará resolver o problema. ----------------------------------------------------------- 

 

03 - INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA: -------------------------- 

O senhor Presidente da Junta leu a Informação Escrita sobre a atividade da Junta, 

informação cujo teor aqui se dá como transcrito ficando cópia arquivada junto à minuta 

desta ata da qual faz parte integrante. ------------------------------------------------------------ 

 

04 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------- 
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04.01 - ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2020 – PROPOSTA 

DE APROVAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi posto a aprovação a Ata da reunião ordinária de 27 de junho de 2020, ata cujo teor 

se dá aqui como transcrito, ficando cópia arquivada junto à minuta desta ata da qual faz 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA APROVOU, POR MAIORIA ABSOLUTA A 

REFERIDA ATA, COM SEIS VOTOS A FAVOR E UMA ABSTENÇÃO. ------------- 

 

04.02 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 2 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO. ----------- 

A senhora Presidente da Assembleia colocou a votação a inclusão na ordem de 

trabalhos do ponto 04.02 – Revisão Orçamenta nº 2 - Proposta de Aprovação. ----------- 

A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA APROVOU, POR UNANIMIDADE A 

INCLUSÃO DO REFERIDO PONTO. --------------------------------------------------------- 

Interveio o senhor Presidente da Junta, explicou o motivo da aquisição do novo trator, 

justificando com a elevadas despesas de manutenção do anterior trator. ------------------- 

 

5 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------------- 

Deu-se início ao quinto ponto da ordem de trabalhos no qual se registaram as seguintes 

intervenções: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o senhor Manuel Sampaio, que alertou para a degradação da cornija na parte 

sul do edifício da Junta de Mar. Solicitou a limpeza no caminho junto ao campo de 

futebol. Alertou para a limpeza dos caminhos, visto que tem sido aplicado herbicida, 

mas não são recolhidas as ervas secas posteriormente. ---------------------------------------- 

Interveio o senhor Manuel Laranjeira, alertando a Junta sobre as águas pluviais em 

Mar, nomeadamente junto ao terreno do Dr. Saleiro e na Rua dos Poços, tendo em 

conta que essas águas terão que ser encaminhadas para evitar problemas futuros. 

Questionou sobre a solução para o alargamento do cemitério. 

Em resposta às referidas intervenções, o senhor Presidente da Junta prestou os seguintes 

esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em relação à cornija, a Junta irá fazer obras para resolver o problema. ------------------- 
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- Em relação às ervas secas, as mesmas este ano tiveram um crescimento muito grande, 

o que obrigou a uma maior gestão dessa limpeza, coloca-se o herbicida e logo que é 

possível faz-se a limpeza. -------------------------------------------------------------------------- 

- Em relação ao caminho junto ao campo de futebol informa que, caso o caminho seja 

público, irá se proceder à limpeza do mesmo. -------------------------------------------------- 

- Em relação às águas pluviais irá verificar e alertar a entidades responsáveis para 

resolver a situação, de forma a evitar problemas. ----------------------------------------------

- Em relação ao cemitério, a Junta está a trabalhar no assunto para prevenir e resolver 

este problema que se avizinha. -------------------------------------------------------------------- 

 

--- Esgotada a ordem de trabalhos, foi lida em voz alta a minuta desta ata que foi 

submetida à aprovação da Assembleia de Freguesia para efeitos imediatos, tendo sido 

aprovada por unanimidade com sete votos a favor. -------------------------------------------- 

 

--- E nada mais havendo para tratar, sendo dezasseis horas e cinquenta e um minutos, 

pela senhora Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente reunião. ------------- 

 

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

__________________________________________________ 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

_________________________________________________ 

 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

_________________________________________________ 

 


