Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo

Aos Vinte e Oito dias do mês de Junho de Dois Mil e Vinte, pelas Dez horas e
Trinta minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia de Olo a Assembleia de
Freguesia em sessão Ordinária, sob a presidência de MIGUEL SOUSA GONÇALVES,
com a presença de todos os elementos desta mesma Assembleia e com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto Um - Leitura e aprovação da ata da sessão anterior.
Ponto Dois - Apresentação do relatório de atividades por parte da junta de
Freguesia.
Ponto Três - Discussão e aprovação da conta gerência do ano económico 2019.
Ponto Quatro - Discussão e Aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano de
2020.

Ponto Cinco - Discussão e Aprovação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos 2020.
Ponto Seis - Outros assuntos de interesse.
Antes do início dos trabalhos foi lido o pedido de demissão do Senhor Joaquim
Ribeiro Ferreira do Partido Socialista, dando seguimento á tomada de posse do Senhor
Manuel Fernando Seixas Machado do Partido Socialista.
Começando com o período destinado à intervenção do publico, inscreveram-se
para intervir os seguintes participantes: Senhor Sérgio Artur Pinto Ribeiro; Senhor
Francisco da Costa Gomes Leite; Senhor Pedro Miguel Pinto Ribeiro; Senhor Manuel
António Leite Ribeiro;
O Senhor Sérgio Artur Pinto Ribeiro questiona o executivo da Junta de Freguesia
como se encontra a situação da passagem da linha de alta tensão pelo território da
freguesia e se falou com os respetivos responsáveis da Camara Municipal sobre o
traçado para a passagem da linha, em alternativa ao que está definido, e questiona
também sobre a colocação de cascalho de alcatrão na rua dos Barcelinhos, e pede
informações sobre quando vai ser intervencionada a Rua da Eira porque está em muito
mau estado.
O Senhor Presidente da Junta refere que quando o projeto da linha de muito alta
tensão esteve em discussão publica a junta de freguesia fez uma reclamação sugerindo
um traçado pelo limite da freguesia com Vila Chã do Marão permitindo assim que alinha
não passe perto das habitações e não atravesse a freguesia da parte de Olo ao meio,
da parte da Camara Municipal os responsáveis disseram que não havia a possibilidade
de alterar o local para a passagem da linha, a situação do cascalho de alcatrão vai ser
solucionada e a reparação da Rua da Eira já está programada e vai ser pavimentada.
O Senhor Francisco da Costa Gomes Leite, também questiona em que direção foi
feita a reclamação, se pode haver a possibilidade de submeter uma providencia
cautelar por parte da Junta de Freguesia e também a possibilidade de haver uma
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reunião com o Ministério da Economia para arranjar uma solução para alteração da
passagem da linha.
O Senhor Presidente da Junta em relação ao direcionamento da reclamação,
refere que a mesma foi feita à dois anos na plataforma RECAPE, haveria mais impacto
na possível resolução do problema se a Camara Municipal colaborasse com a Junta de
Freguesia numa reclamação em conjunto junto do ministério, também afirma que a
Junta de Freguesia, está disponível para analisar uma possível providencia cautelar.
O Senhor Pedro Miguel Pinto Ribeiro na sua intervenção salienta que a passagem
da linha de alta tensão é considerada um problema da saúde publica, devido aos
problemas de saúde que poderá causar aos habitantes a longo prazo, deixando um
pouco de parte o impacto que a mesma poderá provocar na paisagem.
O Senhor Presidente da Junta mostrou-se inteiramente de acordo em relação a
esta situação.
O Senhor Manuel António Leite Ribeiro questiona o Senhor Presidente da Junta
se tem o conhecimento da elaboração de um baixo assinado contra a passagem linha
por parte da população interessada.
O Senhor Presidente da Junta refere que não tem conhecimento do baixo
assinado, mas que está de acordo com que seja criado um e ainda salienta que
ninguém dos interessados o questionou acerca do projeto da passagem da linha.
No período antes da ordem do dia o Senhor Artur Manuel Andrade da coligação
PSD-CDSPP, refere que a rua dos Carpinteiros, é muito estreita e que deveria ser
alargada logo no início no sítio da curva porque ouve um incidente com uma viatura, no
largo também foi depositado lixo no local de uma obra particular executada nos
arredores e também danificou uma parte de cimento por cima do canal.
O Senhor Presidente da Junta diz que já foi pedido à Camara Municipal para
retificar a rua relativamente à situação reportada, e que em relação ao lixo o
empreiteiro que executou a obra já foi alertado para o arrumar.
Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, depois de analisada e
discutida, a ata foi aprovada por maioria, com uma abstenção do Senhor Fernando
Machado.
No ponto dois da ordem de trabalhos do dia, é apresentado o relatório de todas
as atividades realizadas no último trimestre por parte da Junta de Freguesia, em que
são enumerados todos os ofícios elaborados e enviados para a Camara Municipal.
No ponto três da ordem do dia depois da apresentação e discussão da conta
gerência do ano económico de dois mil e dezanove a mesma é aprovada por
unanimidade.
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No ponto número quatro foi apresentada a Revisão Orçamental do ano dois mil e
vinte, depois de discutida foi aprovada por unanimidade.
No ponto número cinco foi apresentada a primeira Revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos de dois mil e vinte, tendo sido discutida e aprovada por unanimidade.
Por último no ponto número seis, é apresentada uma proposta conjunta
subscrita por todos os membros desta assembleia para a alteração do traçado da linha
de muito alta tensão.
Em relação a esta proposta, o Senhor José Artur da Costa Gomes Leite da
coligação PSD-CDSPP sugere que deve ser acrescentado no ponto numero um o
Decreto-Lei n.º 11/2018 de 15 de fevereiro que estabelece os critérios de minimização
e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e
eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e construção de novas
linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de exploração das
mesmas, e que também deve ser acrescentada uma providencia cautelar em relação à
mesma.
O Senhor Artur Andrade da coligação PSD-CDSPP refere que deveria ser
publicado um edital referente aos locais da passagem da linha e também colocado nos
locais onde irá passar a linha para que a população tomasse conhecimento para
participar na discussão publica, referindo que também concorda com a alteração da
proposta.
O Senhor Henrique Seixas da coligação PSD-CDSPP, na qualidade de presidente
da associação Amar Olo refere que a mesma está disponível para colaborar nas
alternativas para alteração do traçado da linha.
O Senhor Presidente da Junta também concorda com a proposta apresentada,
refere que a afixação de editais é sempre afixada e sugere que deveria ser criada uma
comissão para tratar o processo de alteração do traçado da linha.
Após as devidas alterações, para ter efeitos imediatos vai ser elaborada uma
minuta onde foi colocada a aceitação, sendo aceite por unanimidade e colocada à
votação e aprovada por unanimidade a proposta conjunta subscrita por todos os
membros desta assembleia.
Depois da sugestão do Senhor Presidente da Junta foi definido criar uma
comissão constituída por o Presidente da Assembleia de Freguesia, pelo Presidente da
Junta de Freguesia, pelo Senhor Artur Manuel Andrade a representar a coligação
PSD-CDSPP, pelo senhor José Artur da Costa Gomes Leite, a representar a Associação
Amar Olo e pelo Senhor Francisco da Costa Gomes Leite como proprietário.
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Nada mais havendo a tratar da-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou
esta acta que vai ser assinada pelos intervenientes.

Presidente
__________________________________________
MIGUEL SOUSA GONÇALVES

1º Secretário
__________________________________________
JORGE FILIPE COSTA

Vogal
__________________________________________
JOSÉ ALBANO DA COSTA CARVALHO
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