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Acta da reunião ordinária da Junta de 
Freguesia de Chão de Couce realizada 
no dia cinco de Junho de dois mil e 
vinte.---------------------------------------- 
 

 
Aos cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, 

reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia de Chão de Couce estando 
presentes Fernando Jorge Batista Rodrigues, na qualidade de Presidente 
e Ana Cristina Santos Marques e Luís Manuel da Conceição Henriques, 
respectivamente Secretária e Tesoureiro, com a seguinte ordem de 
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 
Período antes da ordem do dia 

1. Aprovação da acta da reunião anterior; --------------- 
2. Outros assuntos. ------------------------------------------- 

Ordem do dia 
1. Análise da correspondência recebida; ----------------- 
2. Alteração ao orçamento (primeira alteração à 

receita, terceira alteração à despesa); --------------- 
3. Arranjo Urbanístico do Edifício Sede da Freguesia: 

pinturas – trabalhos a mais; ----------------------------- 
4. Execução de Diversas Pavimentações: Rua da cerca, 

Rua do Loureiro, Rua do Guincho, Travessa do 
Guincho e Rua José Malhoa - Abertura de Concurso;  

5. Espaços comerciais da Freguesia – Reposição de 
rendas”; ---------------------------------------------------- 

6. Universidade Católica Portuguesa – Projecto 
Académico de Rodrigo Leocádio Rodrigues – pedido 
de apoio a curta metragem. ----------------------------- 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O Senhor Presidente às vinte horas declarou aberta a reunião: 
- Aprovação da Acta da reunião anterior: A acta da reunião 

anterior, foi aprovada por unanimidade ---------------------------------------- 
- Outros assuntos: O Presidente da Junta deu conhecimento que 

no âmbito das reuniões trimestrais do Senhor Presidente da Câmara e os 
Presidentes de Junta, na reunião realizada em 13 de Fevereiro, foi 
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apresentada uma calendarização para a realização das obras nas 
respectivas freguesia no corrente ano de 2020, no caso concreto na 
Freguesia de Chão de Couce, estavam previstas as seguintes obras: ------- 

- Pavimentação do Caminho Relvas / Rua do Cabecinho; --------- 
- Pavimentação Rua Outeiro da Mó / Estrada Real; ----------------- 
- Passeios da Serrada da Mata; ----------------------------------------- 
- Pavimentação Rua Mata do Furadouro. ----------------------------- 
Na reunião realizada no passado dia 02 de Junho, onde entre 

outros assuntos foi feita uma avaliação sobre a situação epidemiológica 
da COVID 19, o Sr. Presidente da Câmara informou de que teria de fazer 
uma análise financeira, no sentido de perceber quais as obras que tinha 
apresentado na reunião de 13 de fevereiro, que poderiam ser realizadas. 
No caso da Freguesia de Chão de Couce, apenas se comprometeu com 
Pavimentação do Caminho Relvas / Rua do Cabecinho. -------------------- 

Nesta reunião foi ainda abordada as ações a desenvolver pela 
Proteção Civil Municipal, em pareceria com as Juntas de Freguesia, no 
sentido da preparação para situações de incêndio rural de grandes 
dimensões, no contexto da atual pandemia por COVID19. Foi solicitado 
aos Presidentes de Junta que identificassem num documento as acções a 
desenvolver tendo em conta o seguinte: --------------------------------------- 

1.Ações de sensibilização para a prevenção ou sensibilização 
pessoal no atendimento da Junta de Freguesia; ------------------------------- 

2.Criação de grupos de autodefesa para o uso dos kits de primeira 
intervenção (quando existam); -------------------------------------------------- 

3.Definição de oficiais de segurança por lugar; ---------------------- 
4.Definição do espaço para instalação do posto de comando; ----- 
5.Definição do plano de alerta à população; -------------------------- 
6.Definição de espaços para concentração em caso de 

necessidade de evacuação; ------------------------------------------------------- 
7.Definição de locais para concentração das pessoas evacuadas 

garantindo o distanciamento social; -------------------------------------------- 
8.Definição dos meios de transporte e respetivos motoristas para 

casos de evacuação de lugares/aldeias; ----------------------------------------- 
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9.Identificação dos meios técnicos/ tratores em máquinas de 
terraplanagem disponíveis, propriedade das Juntas ou estabelecendo 
parcerias com privados; ---------------------------------------------------------- 

10.Identificação de locais para servir refeições aos operacionais 
de combate e outros em condições de distanciamento social; --------------- 

11.Identificação de fornecedores de refeições (doses individuais), 
estabelecer parceria com IPSS local ou outra entidade que tenha 
possibilidade de confecionar/fornecer refeições a grupos grandes; -------- 

12.Identificação de fornecedores de águas (garrafa individual) 
em quantidades adequadas; ------------------------------------------------------ 

13.Identificação de pessoal disponível para acompanhamento no 
Teatro de Operações e para apoio a abastecimento de combustíveis ou 
outras necessidades; -------------------------------------------------------------- 

14.Identificar ações de monitorização e vigilância no território da 
freguesia; --------------------------------------------------------------------------- 

15.Identificação de todos os nºs de contactos. ----------------------- 
No final da reunião foi apresentada uma nova calendarização 

para a cedência dos equipamentos municipais às Junta de Freguesia, em 
virtude da programação indicada no inicio do ano ter ficado suspensa 
desde o dia 20 de Março, até ao próximo dia 12 de Junho, devido à 
pandemia. -------------------------------------------------------------------------- 

A Freguesia de Chão de Couce, terá os equipamentos municipais 
na semana de 22 a 26 de Junho, de 03 a 07 de Agosto e de 12 a 16 de 
Outubro. --------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDEM DO DIA 

Entrou-se de seguida no período da ordem do dia, passando-se à 
apreciação dos seguintes assuntos: --------------------------------------------- 

- Análise da correspondência recebida: Foi analisada toda a 
correspondência recebida e dado o respectivo encaminhamento. ----------  

- Alteração ao Orçamento (primeira alteração à receita, 
terceira alteração à despesa): Verifica-se que algumas rubricas 
orçamentais da receita e da despesa não tem verba suficiente, pelo que 
foi deliberado por unanimidade proceder ao reforço da receita no valor 
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total de cinco mil duzentos e treze euros e diminuir outras no mesmo 
montante para compensação. Relativamente à despesa foi deliberado por 
unanimidade proceder ao reforço da despesa no valor total de mil e 
trezentos euros e diminuir outras no mesmo montante para compensação, 
conforme documentos arquivados em pasta anexa a este livro de actas. -- 

- Arranjo Urbanístico do Edifício Sede da Freguesia: 
Pinturas – Trabalhos a mais: Foi presente à reunião uma proposta de 
trabalhos a mais, a realizar pela adjudicatária do contrato inicial, a Firma 
Limite Ideal - Pinturas, lda, com sede em Ladeira, desta Freguesia de 
Chão de Couce, pelo valor de 828,00€ (oitocentos e vinte oito), mais 
IVA à taxa legal em vigor (6%). A proposta de trabalhos a mais, refere-
se à limpeza do telhado com aplicação de hidrofogante e pintura de sala 
de reuniões da Junta, que tinha sofrido infiltrações da varanda, 
respectivamente pelo valor de 600,00€ e 228,00€. --------------------------- 

Depois de analisado, a proposta foi aprovada por unanimidade. – 
- Execução de Diversas Pavimentações: Rua da cerca, Rua do 

Loureiro, Rua do Guincho, Travessa do Guincho e Rua José Malhoa 
- Abertura de Concurso: No domínio da delegação de competências do 
Município nas Freguesias, o Município de Ansião inscreveu no PPI 2020 
uma dotação de 15 119,96€, a transferir para a Freguesia de Chão de 
Couce, para a realização de pequenos investimentos municipais, no 
âmbito da celebração de contrato interadministrativo, condicionada a 
aprovação na reunião da Assembleia de Freguesia e na reunião da 
Assembleia Municipal, a serem realizadas até ao final do mês de junho. - 

Nesta senda, a Junta de Freguesia, no cumprimento estipulado no 
alínea f) do nº 1 do artº 16 da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 
deliberou por unanimidade, proceder à abertura de concurso por ajuste 
directo, ao abrigo da alínea d) do artigo 19º do Decreto-Lei nº 111-
B/2017, de 31 de Agosto, com uma estimativa de 15 500,00€, acrescido 
da taxa de IVA em vigor. -------------------------------------------------------- 

Foi ainda, deliberado aprovar o mapa de quantidades de trabalho, 
o convite e caderno de encargos e pedir proposta à firma César Bairrada, 
Pavimentos e Obras Públicas, Lda, com sede em Marquinho – Santiago 
da Guarda, -------------------------------------------------------------------------- 
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- Espaços comerciais da Freguesia – Suspensão de rendas – 
Resultante da Pandemia “Coronavirus – Covid 19 e do estado de 
emergência entretanto decretado, em reunião de 03 de Abril, foi 
deliberado suspender as rendas  dos referidos espaços comerciais, com 
efeitos a partir Março do corrente ano e pelo período que se tornasse 
necessário o seu encerramento ou funcionamento condicionado. ---------- 

Depois de analisado a Junta de Freguesia, deliberou por 
unanimidade, repor as rendas a partir de julho, de forma gradual, de 
acordo com a seguinte calendarização e respectivos montantes: ----------- 

- Julho 50%; -------------------------------------------------------------- 
- Agosto 75%; ------------------------------------------------------------ 
- Setembro 100%. -------------------------------------------------------- 
- Universidade Católica Portuguesa – Projecto Académico de 

Rodrigo Leocádio Rodrigues – pedido de apoio a curta metragem: -- 
Foi presente à reunião o pedido de apoio que se transcreve: ---------------- 

“Sr. Presidente Fernando Rodrigues! 
O meu nome é Rodrigo Rodrigues, sou estudante do terceiro ano 

da Licenciatura de Som e Imagem na Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa, no Centro Regional do Porto. Com o final do 
curso à vista, tenho então de apresentar o meu projeto final que vai 
'demonstrar' tudo o que aprendi ao longo dos 3 anos de curso, 
resultando assim o projeto numa curta metragem de ficção que vai ser 
gravado em Chão de Couce, na Rua da Fonte onde se situa a casa da 
minha bisavó que, infelizmente, faleceu em Outubro do ano passado. 
As gravações vão decorrer de dia 30 de Julho de 2020 (contamos chegar 
à casa onde vamos filmar por volta das 19h onde vamos ter um jantar 
informal para a equipa conhecer melhor os atores e vice-versa) e vamos 
filmar nos dias 31 de Julho até 2 de Agosto ao final do dia. 

Envio-lhe este e-mail como um pedido de ajuda para a 
concretização da minha curta metragem. Infelizmente o vírus Covid-19 
afetou muita gente (incluindo a mim que como fotógrafo e videógrafo 
freelancer me vi obrigado a parar de trabalhar pois todos os eventos e 
sessões que tinha marcadas foram cancelados com a entrada em vigor 
do estado de emergência) e muitas das empresas que se demonstraram 
interessadas em ajudar no projeto, viram-se obrigadas a ter de recusar 
o pedido de ajuda por motivos de lay-off ou apenas por já não terem 
capacidade financeira para tal. Dada a situação, gostava aqui, através 
deste e-mail de vos pedir ajuda monetária para podermos cobrir todos 
os custos inerentes às gravações da mesma, em forma de donativo à 
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Universidade Católica de modo a não haver mal entendidos ou a achar 
que em algum momento o dinheiro que vos peço é para outros fins que 
não o aqui descrito. Espero falar consigo brevemente de modo a 
podermos discutir possibilidades de nos ajudar! 

Em anexo segue o comprovativo da Universidade que demonstra 
que aquilo que aqui peço é para o meu projeto final e o dossier de 
produção que se encontra em reestruturação visto que as datas lá 
presentes são falsas e o mapa de rodagem está errado! O Covid trocou-
nos as voltas e só agora conseguimos voltar a definir datas para filmar. 
Não tendo ainda tido tempo para acabar a re-estruturação do mesmo. 
Mal tenha a versão final re-envio para poder corrigir o documento. 

Era também interessante durante as gravações, se quiserem trazer 
um fotógrafo para caso tenham algum jornal ou apenas para colocar no 
website e redes sociais, demonstrando assim que Ansião foi escolhido 
para albergar o set de gravações! 

Para qualquer assunto pode contactar: Rodrigo Rodrigues - 
933115593 ou por este e-mail! 

Muito obrigado pelo tempo disponibilizada e desejos de que tudo 
corra bem!  

Com os melhores cumprimentos, Rodrigo Rodrigues” 
Depois de analisado, a Junta de Freguesia, deliberou por 

unanimidade atribuir um apoio, no valor de duzentos e cinquenta euros. - 
Aprovação da acta em minuta: A Junta de Freguesia deliberou 

por unanimidade, ao abrigo do número três do artigo cinquenta e sete da 
Lei número setenta e cinco, de doze de Setembro, aprovar a presente acta 
em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------- 

E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião às vinte e uma horas, da qual para constar e todos os 
efeitos legais se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada vai 
ser assinada, pelo Presidente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro. ---------- 

 
O Presidente: ___________________________________ 

O Secretário: ___________________________________ 

O Tesoureiro____________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 


