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ATA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 26 de JUNHO DE 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e vinte, pelas vinte horas, realizou-se, no salão 
nobre da Junta De Freguesia a reunião de Assembleia de Freguesia Ordinária, presidida pelo Sr. Ma-
nuel Teixeira e secretariada por Luísa Aguiar, Primeira Secretária e por Hugo Lourenço, Segundo Se-
cretário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Dos membros da Assembleia, para além dos já mencionados, assinaram a lista de presenças os 
senhores: João Carlos Gerardo, Cátia Parreiral, André Neves, Ana Rita Figueiredo e Miguel Albuquer-
que, em substituição da Sra. Isa Cruz.----------------------------------------------------------------------- 

------Do Executivo: Cláudio Cardoso, Luís Miguel Malva e Gisela Parreiral-.-------------------------------- 

-----------------------Período antes da Ordem do Dia----------------------------- 

------I - Votação da ata da assembleia anterior – 27 de dezembro de 2019----------------------------------- 

------II - Informações gerais por parte do executivo------------------------------------------------------- 
----------------------------Período Da Ordem do Dia----------------------------- 

------I - “Plano de Contingência da Junta de Freguesia de Ançã” a propósito da infeção epidemi-
ológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 (Para conhecimento) ------------------------------- 
------III - Avisos da Junta de Freguesia com diversas medidas tomadas a propósito da infeção epi-
demiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 (Para conhecimento)------------------------------- 
------IV-Aceitação de doação de bens a propósito da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e 
da doença COVID-19 (Para conhecimento)------------------------------------------------------------- 
------V- Isenções excecionais concedidas a propósito da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e 
da doença COVID-19 (Para conhecimento)----------------------------------------------------------------- 

------VI- Apreciação, discussão e votação de alteração ao Regulamento do Cemitério da Freguesia de 
Ançã;--------------------------------------------------------------------------------------- 

------VII- Apreciação, discussão e votação do Acordo de Transferência e Auto de Transferência 
de Recursos a celebrar entre o Município de Cantanhede e as Freguesias do Concelho de Canta-
nhede.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------VIII- Ratificação da aquisição de uma carrinha para serviço da Junta------------------------------- 

------IX- Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do ano   
de 2019 e apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano 
de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------Intervenção por parte do Público-------------------- 

-----------------------Período antes da Ordem do Dia----------------------- 
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------I - Votação da ata da assembleia anterior – 27 de dezembro de 2019-------------------

--O Senhor Presidente da Mesa de Assembleia, colocou o documento à consideração dos restantes 

elementos da Assembleia. Não existindo qualquer apreciação a ser feita, seguiu-se a votação.---------- 

------Votação da ata da Assembleia de freguesia de 27/12/2019: foi aprovada por unanimidade.-------- 

------II - Informações gerais por parte do executivo--------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Junta começou por referir as dificuldades dos últimos tempos devidas à 
Pandemia COVID-19. Quis lembrar os pontos altos da Freguesia, como o teatro na Granja, “ o Teatro é 
nosso”, o cantar das Janeiras pelo GTA, pelas crianças da Escola Primária da Granja  e do Centro Es-
colar, todos recebidos na Junta de Freguesia. Houve um Recital Musical na Granja. A Festa em Honra 
do Mártir S. Sebastião; a Junta apoiou o Torneio de futsal inter-ruas em parceria com a Comissão, 
garantiu todo o apoio logístico e limpeza do espaço da festa e envolvente à capela e ainda o habitual 
apoio monetário. Ançã foi brindada por uma prova de ciclismo na 2ª edição da volta ao Concelho de 
Cantanhede, em que cerca de 300 atletas foram recebidos no Terreiro do Paço. A Secção “Patrimonu-
im” reabriu a exposição “Ançã - Uma Vila em Festa”. Lamentou a fraca representatividade dos elemen-
tos da assembleia nestas atividades.---------------------------------------------------------------- 

------Na Ameixoeira foi arranjada a estrada em frente às casas, foi alargada cerca de 2.5m-3m, nal-
guns casos os particulares também cederam algum terreno, em contrapartida a Câmara deu material 
para construir muros de suporte. Já foi alcatroada, falta fazer marcações e as valetas foram feitas. 
Foi feito também o reforço da iluminação, com aumento da potência e já têm coletores de saneamento. 
Está assim já cumprido e ultrapassado o compromisso com a Ameixoeira, motivo de orgulho para o 
executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Este ano, o 25 de Abril foi celebrado de forma especial devido às limitações do confinamento 
obrigatório; a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal garantiram a presença institucional, foi um 
momento solene. Considera que ainda hoje falta cumprir Abril, no sentido em que há ainda muito a fa-
zer na educação, habitação, carências económicas e sociais, em contraposição com os milhares gastos 
devidos a gestão duvidosa em bancos, empresas públicas, etc.-------------------------------------------- 

------Na Escola da Granja e Gândara os trabalhos já tinham começado com a remoção do muro mas 
avançam agora. Mostrou o antes e o depois, enumerou as melhorias no edifício no interior e exterior, 
quartos de banho, telhado, chão, etc. O campo de basquete vai ser reposto com cestos e umas balizas 
para futebol. Informou que o Grupo Desportivo das Almas não respondeu ao apelo de se libertarem do 
campo de futebol exterior, para aí se fazer um parque verde e infantil, decidindo o Executivo fazer 
um parque infantil junto à escola. Regozijou-se por terem conseguido fazer mais do que inicialmente 
estava previsto no orçamento inicial. Adiantou que o espaço será para o que a comunidade desejar, ha-
jam iniciativas. Neste momento reúne lá a Junta uma vez por trimestre com atendimento ao público, 
fazem-se algumas assembleias de freguesia, o curso de arraiolos, é utilizada pela AMA, fazem lá arroz 
doce, reuniões, festas, etc.-----------------------------------------------------------------------------------
---------- 
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------A Quinta da Sobreira sofreu uma grande restruturação, foram plantadas árvores novas, vários  
equipamentos de manutenção física, um circuito com obstáculos, foram construídos dois grelhadores, 
as mesas foram arranjadas e adquiridas mais algumas novas. Foi feito o reforço da iluminação, e os 
caminhos feitos de novo. O piso do campo desportivo foi todo reparado e reposto com quotas certas e 
levará ainda por cima do piso de borracha, um novo piso e nova marcação. -------------------------------- 

------Quanto à Ladeira da Granja, o processo já foi aceite, já foi assinado o caderno de encargos, há 
garantias bancárias e o empreiteiro já foi notificado pela Câmara par começar as obras. Fez um agra-
decimento especial ao senhor Manuel Teixeira e à senhora Madalena Dias Cardoso Teixeira, pela ce-
dência de cerca de 60m2 ao domínio público, ao senhor Maurício Cortesão pela cedência de cerca de 4 
m2 e à senhora Maria Pires e restante família Pires, pela cedência do paradão após formalização do-
cumental, também ao domínio público. Por fim, fez um agradecimento ao Município que continua a apos-
tar na qualidade de vida dos munícipes e realizar projectos até agora adiados. Mostrou o último pro-
jecto, recorrendo a projecção e explicou alguns ajustes exigidos pela Junta, como a largura excessiva 
dos passeios, inicialmente prevista com 3m, que aquando do ato de consignação explicou à Dra Helena 
Teodósio, conseguindo reduzir essa largura para 2,5 m e em contrapartida prolongar o passeio até 
perto do cruzeiro. O mais complicado foi a questão das águas pluviais.------------------------------------ 

------Informou que a Junta teve necessidade de adquirir uma de viatura nova, já fazia parte do orça-
mento, a Junta comprou uma carrinha 4x4, um processo que foi acelerado devido à avaria do trator, 
numa altura em que as exigências da pandemia COVID19 eram muitas, como a higienização das ruas. 
Destinar-se-á a dar apoio à proteção cívil e para a atividade regular da Junta. --------------------------- 

------As entradas da vila foram significativamente dignificadas e recuperadas. A entrada junto ao 
quartel da GNR está pronta. Nestes espaços fizeram também questão de elevar a “Pedra de Ançã”, um 
dos nossos pilares identitários, uma promessa eleitoral. O espaço do rossio também está quase termi-
nado, com jardim e ficará com um brasão de Ançã e com a imagem de um canteiro. Junto à entrada do 
restaurante “Catito” está a ser feito também um jardim, mas aí não é a junta a fazer, é adjudicação. 
Na outra entrada dos “Fornos da Cal”, fizeram limpeza das bermas e nesta e na entrada da Sobreira, 
estão a pensar na referência ao “Bolo de Ançã”; estão já artistas a trabalhar nisso. Os caminhos vici-
nais e a rota já foram limpas de ervas.----------------------------------------------------------------------- 

------Fizeram a candidatura da “Arte e Pedra de Ançã” às “Sete Maravilhas da Cultura Popular” e sem 
grande surpresa, ficaram entre os primeiros 140. O objetivo foi ganho e  por 170€ foi mais do que fei-
ta a promoção da Vila De Ançã. A pedra transporta o nosso nome porque é património da humanidade, 
demonstrou satisfação por este reconhecimento por um painel de especialistas.-------------------------- 

------A piscina de Ançã abriu a contratempo, pintaram o espaço, precisa de muita manutenção. Ançã é 
a única praia fluvial em que a limpeza é feita de 15 em 15 dias, pela Junta, nas outras freguesias é pela 
Câmara. O moinho foi arranjado por fora e por dentro, esperam baixar o muro do Quintal da Fonte 
para melhorar visibilidade. Na piscina a iluminação foi melhorada falta arranjar ainda alguns leds. Es-
pera que a novas regras de utilização sejam respeitadas e apelou à responsabilidade social de cada um 
.Tem marcada uma reunião com o comandante da GNR para ver se são  mais ativos, uma vez que têm 
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ocorrido alguns episódios na piscina e na Quinta da Sobreira e a GNR tem tido uma atitude apenas dis-
suasiva,  não identificando, nem responsabilizando ninguém.------------------------------------------------ 

------A pedido do senhor  comandante da GNR, uma vez que o posto estava um pouco degradado e o 
pedido estava dentro das possibilidades, apesar da Junta não ter lá qualquer competência, mas sim o 
ministério da Administração Interna, forneceram 6 latas de tinta de 20 litros,  rolos, cimento para 
reparação de fissuras no chão, pagaram a uma máquina para retirar ramagens, etc.---------------------- 

-----Por fim, em nome do Executivo o senhor Presidente da Junta quis prestar alguns votos de louvor : 
-----Ao senhor Tiago José Leitão de Oliveira, pela excelência do seu trabalho, com reconhecidos méri-
tos na comunidade ciêntifica por um estudo que fez e foi distinguido por uma multinacional.------------ 

-----Ao senhor David Alegre Vaz, pela sua carreira brilhante, com mais um estudo acabado de publicar 
na revista científica Earth and Planetary Science Letters que apresenta “novos dados para o debate 
sobre as implicações climáticas, hidrogeológicas e astrobiológicas dos depósitos sedimentares deltai-
cos em Marte”. Um importante estudo para a comunidade científica.-------------------------------------- 

-----Á senhora Virgínia Costa Figueiredo, pelo lançamento nos EUA, do seu novo álbum “Intuición” e 
medalha de prata no Global Music Awards, como reconhecimento público da sua obra.------------------- 
-----Ao maestro Francisco Manuel Relva Pereira, pela sua participação na obra intitulada “SUITE 
2020”. Este e três outros compositores europeus (Grécia, Espanha e Itália), produziram uma obra mu-
sical inspirada na pandemia e na forma de superar os problemas que ela causou, assentando ao mesmo 
tempo numa referência à música nacional de cada um dos compositores.----------------------------------- 

-----À senhora Leonor Malva Salguinho, pela sua obra “Folhas Dispersas”, agradecendo o exemplar 
oferecido à Biblioteca da Junta de Freguesia de Ançã.----------------------------------------------------- 

-----Ao senhor Stéphane Matias, que num desafio comum entre Junta de Freguesia de Ançã e o pró-
prio, foi o autor do mural, da parede do Parque Desportivo da Sobreira. Elogiou e agradeceu, em nome 
da Freguesia, o seu altruísmo e excelente trabalho, todo feito em spray, onde estão representados 
todos os desportos. A Junta exigiu uma referência a Ançã e ficou muito bem o coração com o brasão 
dos Castros, uma obra a custo zero, a junta só forneceu  os materiais.------------------------------------ 
-----Ao Ançã Futebol Clube, pelo seu 190 aniversário e pela chegada a finalista da Taça da Associação 
de Futebol de Coimbra. Um feito enorme levando mais longe essa associação e nome de Ançã. 

-----À reserva de vinho COLINAS DE ANÇÃ Baga Reserva 2015, produção da Adega Cooperativa de 
Cantanhede, que alcançou uma medalha GRANDE OURO, no exigente e reputado concurso MUNDUS 
VINI – The Grand Internacional Wine Awards, na Alemanha. Um vinho que leva o nome desta Vila aos 
quatro cantos do mundo “Colinas de Ançã.-------------------------------------------------------------------- 
------Apresentou ainda três votos de pesar:----------------------------------------------------------------- 

----- Às vítimas do COVID, já que houve uma vítima mortal em Ançã, apesar de não residir cá.---------- 

-----Ao senhor António Aguiar Leitão, pai da Secretária de Assembleia de Freguesia e último canteiro 
de Ançã.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----À mãe do senhor João Alexandre, membro suplente da Assembleia de Freguesia.------------------- 
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------O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos restantes elementos.------------------------ 

------Interveio o Senhor André Neves, agradeceu as informações e pediu par esclarecer melhor se a 
ligação de Ançã à Ameixoeira ficará adiada ou está previsto ser feita------------------------------------- 

------Respondeu o senhor Presidente da Junta que está previsto ser feita; na primeira empreitada era 
só em frente às casas. A ligação à Ameixoeira estava prevista para Dezembro de 2018, mas pediu aos 
moradores para não aceitarem, por estarem em negociação com a Inova por causa do saneamento. Pe-
diu à Câmara para suspender a obra e a Inova entretanto fez o saneamento. Depois, a PT esteve 8 me-
ses para retirar os postes. Garantiu será feita mas está ainda em estudo, porque inicialmente estava 
previsto passar junto aos aviários, contudo, há uma nova sugestão que será passar pelas Roseiras e sa-
ir em S. Bento, facilitando a obra e evitando a passagem pelo centro da vila, onde não há fluidez de 
trânsito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor André Neves pediu ainda mais esclarecimentos sobre a questão da ocupação da Escola 
Primária da Granja.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Cláudio Cardoso esclareceu que no dia a dia a Escola terá sempre utilização para rece-
ber as crianças até que o autocarro as vá buscar para a o Centro Escolar e se nada vier a obstar a 
AMA também lá continuará. Os arraiolos estão uma vez por semana, a Junta uma vez por trimestre, 
Assembleia uma vez por ano e de resto será para o que a comunidade solicitar.--------------------------- 

------A senhora Rita Figueiredo interveio a e em nome da oposição quis dar os parabéns ao Executivo 
pelo que está a ser feito apesar do confinamento. Espera dar os parabéns muito em breve pela execu-
ção do projecto da Ladeira da Granja. Defendeu uma maior dinamização da escola da Granja, sugerindo 
que na inauguração incentivem as pessoas, sugeriu que seja também um espaço para a catequese.------- 

-----O senhor Presidente da Junta adiantou que se não fosse o COVID auscultavam a população, ainda 
assim pensam também permitir um espaço para estacionamento atrás da escola, não com o carácter de 
bolsa de estacionamento, mas com regras que serão devidamente estabelecidas. Quanto à Ladeira da 
Granja só espera os parabéns quando a obra estiver feita e quando isso acontecer, com o alcatrão, tu-
do o que estava prometido em relação à Granja ficará cumprido. No cruzeiro faltam as plantas nos 
canteiros e eliminar canas.------------------------------------------------------------------------------------ 

------O senhor Manuel Teixeira concorda que a traseira da escola seja utilizada para estacionamento, 
uma vez que na rua adjacente o estacionamento e trânsito são muito complicados. ---------------------- 

------A senhora Rita Figueiredo sugeriu ainda que o Executivo não esquecesse e fizesse pressão junto 
do Município para execução da prometida sala de espectáculos e bem merecida na freguesia.----------- 

------Respondeu o senhor Cláudio Cardoso que esta questão não está esquecida e realçou que no pro-
grama eleitoral não está a promessa de construir, mas sim de um arranque das obras. A Junta não tem 
espaço para o fazer; considera que o espaço disponibilizado pela Câmara em frente ao Complexo do 
Ançã exigiria um grande investimento e ficaria fora de mão e no centro da vila também não há grandes 
opções. Quanto à Quinta de S.to António, esclareceu que há cerca de 18 anos a junta deu ao Centro 
Paroquial de Ançã o espaço onde se encontra o edifício do antigo Jardim de Infância, para fazer um 
lar, mas com uma cláusula de que tinham de iniciar as obras em 10 anos. Ao não cumprirem com o esti-
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pulado na escritura, esta perdeu a sua validade. O anterior Executivo revalidou-a mas também não al-
terou a escritura. A parte do terreno que é jardim foi também doada ao Centro, pela Junta, há 8 anos, 
para fazer obras, o que não aconteceu. Ultimamente o Centro tem feito pressão para que a escritura 
seja feita sem o tal ónus, mas sem que assuma fazer obra no espaço e por isso considera que acima 
das fortes ligações pessoais que tem com o Centro de Dia, está a responsabilidade de gerir o que é da 
freguesia. O executivo quer apoiar uma IPSS de qualidade na vila, mas reconhece que o Centro Paro-
quial não tem capacidade financeira de fazer obras. Informou ainda que o atual edifício do Centro 
precisa de obras urgentes, sob pena de ser fechado pela Segurança Social e a direção pediu apoio à 
Câmara. Tentando chegar a um entendimento, o Município fará as obras lá e, em contrapartida, o Cen-
tro assumiu que a Junta poderá fazer o que entender na Quinta de Santo António. A Câmara irá ainda 
afetar ao Centro, um terreno para equipamentos sociais, junto ao Complexo Desportivo, para quando 
conseguirem fazer obras.  Tem pena que o Centro tenha perdido esta oportunidade.--------------------- 

------A senhora Luisa Aguiar colocou também questão das alternativas ao Centro Paroquial para as ati-
vidades das associações, nomeadamente o teatro, uma vez este vai entrar em obras e o palco será re-
movido, questionando a possibilidade de haver uma parceria para utilização do espaço da Quinta da 
Sobreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Cláudio Cardoso respondeu que esta possibilidade está em aberto, estão a estudar ou-
tras alternativas e defendeu que a sua falta, pode ser favorável para pressionar e acelerar o processo 
de construção do Centro Cultural. Adiantou ainda, que a Câmara e a Junta tentaram negociar com o 
colégio para desafetar algumas partes, nomeadamente o auditório, a piscina e o pavilhão, mas os valo-
res não eram simpáticos, no anfiteatro o palco é pequeno, exigiria obras e, além disso, com o problema 
de estar afecto ao edifício, não seria viável.----------------------------------------------------------------- 

-----Por fim o senhor Manuel Teixeira, assumiu ausência nos eventos culturais e associou a Assembleia 
aos votos de louvor e pesar apresentados pelo Executivo.-------------------------------------------------- 
----------------------------Período Da Ordem do Dia----------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta pediu à Mesa de Assembleia para agregar os pontos I, II,  e IV, 
referentes à Pandemia e falar deles em conjunto, uma vez que são apenas para dar conhecimento, 
falando do ponto III (aceitação das doações à parte), proposta que foi aceite.------------ 
------III- Aceitação de doação de bens a propósito da infeção epidemiológica por SARS-CoV-
2 e da doença COVID-19 (Para conhecimento)------------------------------ 

------Começou por agradecer as doações feitas à Junta, bem como a disponibilidade de muitos ança-
nenses para ajudar. Agradeceu aos colaboradores da Junta que se responsabilizaram pela limpeza e 
higienização das ruas, aos que asseguraram os serviços dos correios e loja do Cidadão. Referiu os apoi-
os de várias empresas que ofereceram vários equipamentos de proteção individual, como a Rubis Gás, 
Paul Stricker, Bricomarché, Adra Portugal, Eixo orientador, empresa por contacto do senhor Luis Gon-
zaga e os Escoteiros de S. João do Campo. Esperam também o apoio da Câmara, já deliberado, mas 
ainda não entregue. Já mandaram para a DGAL a estatística das despesa até maio que foi de cerca de 
2000 e tal €, falta apurar junho, um valor que consideram uma obrigação da Junta.---------------------- 
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------I- “Plano de Contingência da Junta de Freguesia de Ançã” a propósito da infeção 
epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 (Para conhecimento)------------ 
------II - Avisos da Junta de Freguesia com diversas medidas tomadas a propósito da infe-
ção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 (Para conhecimento)------------ 
------IV- Isenções excecionais concedidas a propósito da infeção epidemiológica por SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19 (Para conhecimento)--------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta passou, então, a abordar estes pontos em conjunto, que  refle-
tem o Plano de Contingência implementado pelo Executivo e que se resume a 19 medidas que  acaute-
lem a saúde pública e que possam atenuar a situação de emergência social e económica vivida. Assim, 
tendo em atenção a dimensão desta Junta, as suas competências e o seu limitado orçamento (que vai 
ter de ser retificado), mas consciente da sua obrigação para com a comunidade, deliberou o executi-
vo o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Isentar todas as taxas administrativas previstas no Anexo I do Regulamento de Taxas e 
Licenças da Freguesia de Ançã (atestados, declarações, certificados, licenciamentos e 
conferência de fotocópias); gratuito até dia 28 , quando acaba o estado de calamidade.----- 

2- Isentar as taxas de serviços funerários previstas no Anexo II do regulamento de Taxas e 
Licenças da Freguesia de Ançã (Averbamentos, licenças e alvarás), com exceção dos 
serviços de coveiro, no qual se fará uma redução de 20% do seu valor;------------------------ 

3- Fornecer gratuitamente, num consumo moderado, gel higienizador/líquido homologado, a 
todos os estabelecimentos/serviços da Freguesia que tenham de estar abertos e o 
solicitarem, para consumo dos seus clientes/utentes (estabelecimentos  comerciais  vários,  
Postos  de  Combustíveis,  serviços  públicos (GNR/C.Saúde, IPSS) entre outros;------------ 

4- Higienizar e desinfetar gratuitamente os espaços públicos e de os de maior tráfego de 
pessoas. A intervenção é efetuada em todos os locais de elevado tráfego de pessoas, 
nomeadamente a exterior de Farmácias, Multibanco, IPSS, todas as zonas Comerciais, 
paragem de autocarro e alguns passeios;--------------------------------------------------------- 

5- Difundir pelos canais de comunicação da Junta, informação relevante relativas a medidas 
profiláticas, comportamentos a adotar, imposições legais, restrições e demais informação 
relevante para a Freguesia;------------------------------------------------------------------------ 

6- Assegurar o transporte de medicamentos, alimentos e outros bens de primeira necessidade, 
assim como deslocações urgentes a serviços (CTT, Junta), aos idosos e demais cidadãos que 
fiquem isolados e não disponham de suporte familiar ou social. Estas situações podem ser 
identificadas pelos próprios ou por terceiros;--------------------------------------------------- 

7- Constituir equipas de voluntariado, para apoio e ações de proteção civil, nomeadamente 
distribuição de bens essenciais à população em geral, devido ao isolamento ou quarentena 
determinada pela autoridade de saúde competente;--------------------------------------------- 
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8- Cuidar gratuitamente, para evitar deslocações de grupos de risco, e de acordo com o aviso 
4/2020, das sepulturas, garantindo a sua limpeza e mudança de água das jarras, bem como 
restantes serviços nas condições do aviso acima citado;---------------------------------------- 

9- Garantir o encaminhamento de pedidos de refeição a alunos beneficiários de apoio social 
integrados no escalão A e cujas famílias manifestem essa necessidade. Esta medida será 
executada pelo Município em articulação com o Agrupamento de escolas;---------------------- 

10- Apesar da restrição física da abertura da Junta de Freguesia, abrir a Junta e disponibilizar 
serviços online;------------------------------------------------------------------------------------- 

11- Apoio ao comércio Local – Criar mecanismos de incentivo abrangente ao comércio local.------ 

12- Apoio às boleiras e comércio/serviços mais afetado pelo COV-19, nomeadamente 
distribuição de Kits de proteção específicos;---------------------------------------------------- 

13- Distribuição gratuita de máscaras e viseiras pela população de maior risco e pessoas 
carenciadas que o solicitaram ou forma referenciadas;------------------------------------------ 

14- Manter os CTT abertos diariamente para serviço da população, pelo serviço indispensável 
que prestam e apoio social;------------------------------------------------------------------------ 

15- Disponibilização das instalações da Junta para estudantes com dificuldade de acesso 
internet;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

16- Disponibilização da Junta para impressão de fichas de trabalho de alunos;-------------------- 

17-  Para as crianças que não tenham acesso às tecnologias a solução provisória encontrada pelo 
M. Educação, é o envio via CTT, pelas escolas, dos trabalhos para os alunos realizarem e 
posteriormente os devolverem pela mesma via.-------------------------------------------------- 

18-  A Junta de Freguesia suportará do seu orçamento o custo de envio dos referidos trabalhos 
destes alunos, em suporte papel, para as escolas;------------------------------------------------ 

19-  Os mecanismos e apoios acima indicados entram imediatamente em vigor e manter‐se‐ão 
enquanto perdurar o Estado de Emergência, sem prejuízo da sua eventual prorrogação se 
tal se justificar.------------------------------------------------------------------------------------ 

------Acrescentou ainda que dispensaram dois telemóveis ao Centro de Saúde. Deram caixas de luvas, 
gel desinfetante, viseiras, batas, etc às IPSS. Fizeram a higienização das ruas enquanto foi 
recomendado pela DGS com produtos adequados. Difundiram sempre pelos canais de comunicação da 
junta, informação real e relevante relativa a medidas de carácter profilático, respeitando o sigilo pela 
a identidade de cada um; realçou que as juntas não tinham responsabilidade na informação, mas que 
fizeram sempre questão de o fazer.-------------------------------------------------------------------------- 
------Entregaram bens e medicamentos a idosos, entregaram reformas a casa. O cemitério esteve 
fechado mas como temos um culto muito enraizado, colocaram velas e flores e limpeza das campas. 
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Deram apoio social a famílias carenciadas. O supermercado Amanhecer pediu para referenciar duas 
famílias a quem ofereceram cabazes, a Junta também reforçou cabazes de alimentos, deu apoio nas 
rendas, etc., em articulação com a Ação Social da Câmara, e realçou trabalho inexcedível da Dra. Cé-
lia, vereadora da Ação Social da CMC. Disponibilizaram serviços online, levaram atestados a casa das 
pessoas. Apoiaram o comércio com equipamentos de proteção e apelaram a se consumisse o que era 
nosso. Instalaram caixas solidárias. Apoiaram as boleiras, adquirindo bolos a todas as boleiras que 
estavam em actividade, para oferecer ao hospital dos Covões, hospital de Cantanhede, etc., fazendo 
ao mesmo tempo a divulgação do bolo. Mantiveram os CTT sempre abertos diariamente, foi o único 
posto aberto na zona de Coimbra e por isso tiveram uma afluência que obrigou a restrições, com prio-
ridade aos residentes. Disponibilizaram as instalações da Junta para alunos com dificuldade de aces-
so à internet e impressão gratuita de trabalhos de casa para quem não tivesse possibilidade, imprimi-
am e iam entregar a casa. Recolheram o lixo em habitações com pessoas infectadas por COVID. Por 
fim revelou o seu orgulho porque o Executivo esteve sempre na vanguarda das ações, sempre na pri-
meira linha.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Senhor Presidente da Mesa louvou e reconheceu, em nome da Assembleia e da população o 
trabalho e esforço da Junta em todo este processo.------------------------------------------------------- 

------V- Apreciação, discussão e votação de alteração ao Regulamento do Cemitério da Fre-
guesia de Ançã;---------------------------------------------------------------- 

------O senhor Cláudio Cardoso esclareceu que a alteração ao regulamento do cemitério prende-se com 
a necessidade de utilização de aceleradores de decomposição dos corpos, que apesar de ser ampla-
mente recomendado e aconselhado, ainda não é obrigatória legalmente, mas a que a Junta pretende, 
enquanto o considerar, obrigar a isso, por motivos de defesa da saúde pública e proteção também do 
coveiro. Explicou que há ricos para a saúde no manuseamento dos corpos por contacto com fluidos 
quando se abrem a as covas, daí a necessidade do acelerador. Trata-se de um pó biológico que se de-
posita no interior do caixão, que acelera a decomposição e anula os fluidos. Nesta altura da pandemia, 
é particularmente fundamental, pois os corpos são enterradas em sacos de plástico, o que prolonga 
ainda mais o tempo de decomposição e por isso torna ainda mais imperativo o uso do acelerador. ------- 

------O senhor Presidente da Assembleia clarificou que pretendem acrescentar ao regulamento a ne-
cessidade da Junta exigir recorrer ao uso desse acelerador. Assim, por proposta do Senhor Presiden-
te da Junta, sugere a aprovação da alteração ao Regulamento do Cemitério S. Salvador, passando a ser 
alterados os seguintes pontos com a nova redação:------------------------------------------------------- 

Artigo 7.º- Inumação em sepulturas - n.º3 – “Para efeitos do número anterior, poder-se-á pro-
ceder à colocação no caixão de produto biológico acelerador de decomposição do cadáver, sendo 
que tal não será aplicável tratando-se de cadáveres de crianças. Em situações devidamente 
fundamentadas pode o executivo da Junta de Freguesia deliberar e exigir, de forma temporá-
ria ou definitiva, a aplicação deste tipo de produto de forma generalizada ou pontual.” 



  
AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  AANNÇÇÃÃ 

Município de Cantanhede  
 

Página 10 de 11 
 

  
Contribuinte n.º 507917812                      Bairro de S. José nº 1, 3060-Ançã                      Tel./Fax 239 964953 

Artigo 13.º - Nova Exumação - n.º1 – “ Se, no momento da exumação, não estiverem terminados 
os fenómenos de destruição da matéria orgânica, poderá ser aplicado acelerador biológico de 
decomposição, recobrindo de novo o cadáver, mantendo-se inumado por períodos sucessivos de 
dois anos até que se verifique a total consumpção completa do cadáver, sem a qual não poderá 
haver novo enterramento.”----------------------------------------------------------------------------- 

------Este ponto foi levado a votação e aprovado por unanimidade, ficando aprovado a alteração ao Re-
gulamento do Cemitério, conforme proposta  apresentada..------------------------------------------------- 

------VI- Apreciação, discussão e votação do Acordo de Transferência e Auto de Transfe-
rência de Recursos a celebrar entre o Município de Cantanhede e as Freguesias do Concelho 
de Cantanhede.-------------------------------------------------------------- 

------Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta e disse que, como já era do conhecimento da  
Assembleia, o estado está a tentar delegar nas Juntas de Freguesia, competências, sem qualquer 
contrapartida financeira. Nenhuma Junta do Concelho de Cantanhede aceitou, mas esta lei vai ser 
obrigatória a partir de 2021. Não aceitaram as competências, mas, uma vez que o estado permitia, 
comunicaram ao Governo Central que estavam em negociação com Câmara, para haver uma transfe-
rência de pacote financeiro. Houve acordo negocial dos Presidentes da Junta com a Câmara e Ançã 
conseguiu um aumento da verba que lhe estava destinada para 17.485€; apesar de ficarem com 
mais estradas sob a sua responsabilidade, nomeadamente a estrada nacional. Realçou que o Execu-
tivo aceitou estes valores, porque a Quinta da Sobreira foi considerada noutro pacote financeiro.- 

------Não existindo dúvidas nem questões o senhor Manuel Teixeira levou este ponto a votação e 
foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------- 
------VII- Ratificação da aquisição de uma carrinha para serviço da Junta-------------- 

------O senhor Cláudio Cardoso esclareceu que a compra da carrinha estava em orçamento, o exe-
cutivo tinha legitimidade para o fazer, mas fizeram questão de envolver a Assembleia, como se 
trata de uma aquisição, para ratificarem. Custou cerca de 9000.00€, um ano de garantia, é 4x4.--- 
----O senhor Presidente levou este ponto a votação ficando esta ratificação da aquisição da carri-
nha aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------- 

------VIII- Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do 
ano de 2019 e apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano 
de 2019-------------------------------------------------------------------- 

------Em relação a este ponto, o senhor Presidente da Junta considera que o Executivo conseguiu 
um feito que dificilmente conseguirá repetir nos próximos orçamentos; uma taxa de execução de 
99.58% na receita, o que demonstra que o orçamento é feito de forma o mais realista possível. Re-
cordou um orçamento de 172.000€, quando do Estado Central receberam apenas cerca de 
41.000.00€. Lamentou o pagamento de 23% de IVA para fazer obra que é do estado, o que consi-
dera um absurdo. Quanto à despesa, já não foi tão assertiva porque, como espelha o relatório, o 
Executivo vai conseguindo fazer obra, mas estão sempre a pagar adiantado uma vez que os forne-
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cedores não fazem créditos. Cumpriram 89% da despesa porque efetivamente tinham arrecadado 
receita, mas a Câmara transfere uma grande parte da verba só a 31 Dezembro, e houve máquinas 
já encomendas e as obras o piso da Quinta da Sobreira. A diferença de cerca de 20.000€ que está 
no saldo de gerência, era verba que tinham e que receberam a 31 de Dezembro. Informou ainda 
que a empreitada da Escola da Granja era inicialmente de 3000.00€ e a Câmara e a Junta, já gas-
taram lá, mais 15.000.00€. Acrescentou que todas estas obras estão quase pagas e ainda tem ver-
bas a receber para pagar o resto. Conseguiram pagar, também, cerca de 6.000.00€ de dívida do 
Executivo anterior e contam não deixar para 2021 o restante dos 41.000.00€ dessa dívida.-------- 

------O senhor Presidente da Mesa de Assembleia questionou se o Executivo têm noção dos valo-
res do IVA e perguntou se a Junta já é membro efetivo da ANARFE, acrescentando ter conheci-
mento de que a ANAFRE defende que se devia reduzir o IVA para 6% ou deixar mesmo de existir, 
ao que o senhor Cláudio Cardoso respondeu que sim e que a Junta irá ser membro da ANAFRE este 
ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Manuel Teixeira passou a palavra à Assembleia para se pronunciar e não havendo nada 
a acrescentar, colocou este ponto a votação que ficou aprovado por unanimidade. Terminou elogiando 
e reconhecendo o bom desempenho do Executivo.---------------------------------------------------------- 

------Interveio o senhor João Carlos Gerardo e em nome da bancada do PSD propôs e leu um voto 
de louvor ao Executivo, que se anexa a esta em ata.------------------------------------------------------ 
------O senhor Presidente da Junta agradeceu e as palavras e congratulou-se porque Ançã merece e  
foi um incentivo a fazer mais e melhor.--------------------------------------------------------------------- 
----------------------------Intervenção por parte do Público----------------------- 

-------Não houve intervenção por parte do público. --------------------------------------------------------- 
-------Terminada a sessão o Presidente da Assembleia congratulou-se pelo modo como decorreu esta 
assembleia a que teve a honra de presidir. ------------------------------------------------------------------ 

-------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata de reunião, 
que vai ser assinada nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------- 
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O Segundo Secretário 


