ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ

Assembleia Ordinária
Ata nº.01/2016

Aos 16 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas e quinze minutos, reuniu a Assembleia da União de Freguesias de Vila
Seca e Bendafé em Sessão Ordinária, nas instalações da Junta de Freguesia
de Vila Seca, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Período de Intervenção do Público; ------------------------------------------------------2. Período Antes da Ordem do Dia; ---------------------------------------------------------2.1. Aprovação da ata da reunião anterior;-------------------------------------------------2.2.Outros Assuntos;-----------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia; ------------------------------------------------------------------3.1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da União de Freguesias,
nos termos do artigo 9º, nº2, alínea e), da lei 75/2013, de 12 de Setembro;------3.2. Apreciação, votação e aprovação da Prestação de Contas referente ao ano
económico de 2015;------------------------------------------------------------------------------3.3. Apreciação, votação e aprovação da 1ª Revisão Orçamental e 1ª Alteração
ao Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I.);--------------------------------------------3.4. Discussão, votação e aprovação da Justificação da área dos terrenos para
alargamento do cemitério.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a
sessão, iniciando por dar as boas vindas à Sra. Deputada Susana Carvalho. --Feita a chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da
Assembleia de Freguesia: Jorge Manuel Mateus Alves, Jaime Fernando
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Ricardo, Ana Patrícia Antunes Paiva, João Pedro Quitério Alves, António
Manuel Loureiro Simões e Susana Cristina Marcelino Carvalho.--------------------Estiveram ainda presentes na sessão o Sr.º Presidente da União das
Freguesias, José Luís dos Santos Cardoso, o Sr.º Tesoureiro Alfredo Manuel
Alves dos Santos e a Sr.ª Secretária Andreia Santos Pereira.------------------------Composta a Mesa da Assembleia, o Sr.º Presidente deu, formalmente, inicio à
sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr.º Presidente da Assembleia informa os presentes que pretende introduzir
um novo ponto na Ordem de Trabalhos, que não seguiu na convocatória.
Tratando-se de uma situação excepcional que necessita da aprovação da
Assembleia. O Sr. Presidente da mesa propõe o agendamento do seguinte
ponto, “Discussão, votação e aprovação da Justificação da área dos terrenos
para alargamento do cemitério.”. A colocação do mesmo na Ordem de
Trabalhos foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------

1. Período de Intervenção do Público
Não se registou a presença de público. -----------------------------------------------------

2. Período Antes da Ordem do Dia
2.1. Votação da ata da reunião anterior
O Sr.º Presidente da Assembleia colocou a votação a ata da reunião anterior,
sendo esta aprovada por maioria, com uma abstenção da deputada do PSD..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Outros Assuntos
O Sr.º Deputado Jorge Mateus tomou a palavra para apresentar alguns
assuntos. Inicialmente apresentou algumas fotografias comprovativas do
estado do caminho da Fontainha, no lugar de Bruscos, que ficou inundado
pelas águas que galgaram as barreiras protectoras. Posteriormente sugeriu
uma limpeza mais a fundo de alguns pontos, nomeadamente na zona do
Freixo, para que as silvas não galgassem para a ribeira, evitando o
entupimento da mesma. O Sr.º Presidente da Junta justifica que o tractor nem
sempre consegue chegar a todo o lado, neste caso em particular só consegue
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limpar no sentido do cruzamento de Traveira Bruscos. Mas compromete-se em
ir verificar. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr.º Deputado alerta que diariamente circula uma quantidade enorme de
água nos terrenos, que vão da Ribeira de Bruscos. O Sr.º Presidente sugere
que o caso seja apresentado à CM de Condeixa, contudo o Sr.º Deputado diz
que nesse caso em particular o motivo é natural, contudo nos casos
apresentados anteriormente ai sim deve-se às questões da ETAR e
consequente entupimento da Ribeira.-------------------------------------------------------Outro ponto apresentado pelo Sr.º Deputado refere-se ao número de licenças
passadas para vendedores ambulantes este ano, pois existe um vendedor
(mercearia e fruta) que constantemente obstrui o acesso a sua casa. Por este
motivo pretendia saber quem faz esta fiscalização. O Executivo informa que a
fiscalização não passa pela Junta e que apenas foi passada uma licença no
ano passado para venda de flores.-----------------------------------------------------------Mais um assunto apresentado pelo Sr.º Deputado prende-se com construção
de um muro ao lado da ETAR e da ponte.------------------------------------------------A Sr.ª Deputada do PSD, Susana Carvalho, alerta para o estado da estrada
Bendafé - Casa Telhada. O Sr.º Presidente da Junta informa que já contactou a
Câmara Municipal de Condeixa.--------------------------------------------------------------O Sr.º Presidente da Assembleia toma a palavra para relembrar a situação das
águas nos acessos da Sra. Manuela, por esta estar com algumas dificuldades
em sair com o carro. O Sr.º Presidente informa que não há muito tempo lá foi
com o Sr.º Vereador Ferreira e com o Sr.º Braga Lopes, ver essa situação e
outras pendentes, e que ficaram de lá colocar tapete. ---------------------------------O Sr.º Presidente da mesa solicitou ainda que, fossem retiradas umas pedras
atrás da capela, junto à oliveira e que fosse alargado o caminho junto da casa
do sogro. O Sr.º Presidente da Junta informou que está a ponderar colocar um
pouco de calçada nessa zona, para alargar o caminho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------3.1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da União de
Freguesias, nos termos do artigo 9º, nº2, alínea e), da lei 75/2013, de 12 de
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Tomou a palavra o Sr.º Presidente da Junta para comunicar que, uma vez que
não foi feito um novo brasão, o executivo está a ponderar fazer novas
bandeiras e colocar ambos os brasões (fez passar imagem com modelo
pretendido). A assembleia aprovou o modelo.--------------------------------------------De seguida enumerou algumas das actividades desenvolvidas no primeiro
trimestre de 2016, tais como:------------------------------------------------------------------ Beneficiação do lavadouro de Vila- Seca, que ainda não está concluída,
falta a colocação de algumas árvores;--------------------------------------------- O Sr.º Tesoureiro informou que a Portugal Telecom veio retirar o “miolo”
da cabine telefónica que se encontra no edifício da Junta (Vila-Seca), e
que não se tratou de um acto de vandalismo, pois não aparenta ter sido
forçado. Mais informou que a PT está a receber subsídios do estado
para a colocação destes telefones;------------------------------------------------- Limpezas no interior das aldeias;---------------------------------------------------- Colocação de ervecidas;--------------------------------------------------------------- Aplicação de grades na escadaria da Igreja da Bendafé;--------------------- Pintura dos aquedutos em Traveira. O Sr. Deputado Jorge Mateus
sugeriu a colocação de rails reflectores;------------------------------------------ Colocação da banca no cemitério;--------------------------------------------------- Apoio às Associações e Grupo de Teatro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr.º Deputado Jorge Mateus aproveitou para intervir, manifestando a sua
insatisfação por haver um caminho mais privilegiado ao nível da limpeza,
mesmo não se tratando de um dos caminhos com maior utilização.---------------O Sr.º Tesoureiro informou do estado das contas ao dia 31 de março de 2016:
 Caixa Geral de Depósitos: 447.86€------------------------------------------------- Caixa de Crédito Agriculta: 16.498.16€-------------------------------------------- Cofre (numerário): 517.22€---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Apreciação, votação e aprovação da Prestação de Contas referente ao
ano económico de 2015;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Neste ponto o Sr.º Tesoureiro apresentou um resumo das contas de 2015.------O Sr.º Presidente tomou a palavra para saber se algum dos deputados
necessitava de algum esclarecimento em relação aos valores apresentados
pelo Sr.º Tesoureiro.-----------------------------------------------------------------------------O Sr.º Presidente começou a esclarecer que em relação a rubrica 01.02.02.01
o valor esperado era 1000,00€ e que receberam 1368.05€; a rubrica
06.03.01.04 em que o valor esperado era de 44.000,00€ e que receberam
43.432,00€, sendo o valor em falta retido automaticamente para a contribuição
por parte das juntas de freguesia para os centros de saúde, sendo o total de
receitas mais o saldo anterior de 80.386,74€----------------------------------------------Em relação as despesas o Sr. Presidente fez um breve resumo das rubricas
referentes á despesa.----------------------------------------------------------------------------O Sr.º Presidente da Assembleia colocou a votação a Prestação de Contas
referente ao ano económico de 2015, tendo este sido aprovado por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. Apreciação, votação e aprovação da 1ª Revisão Orçamental e 1ª
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos (P.P.I
O Sr.º Tesoureiro tomou a palavra para informar que o valor que transitou para
2016 foi de 22.911,01€.
O Sr.º Presidente deu a conhecer que esse valor foi distribuído por diversas
rubricas. Informou ainda que a rubrica, outros serviços, serve para caso alguma
rubrica falte orçamento, poder ser transferida desta para a que está em falta.
Após este mesmo reforço, a União de Freguesias passou a ter um orçamento
no valor 97.700,00€.
O Sr.º Presidente da Assembleia colocou a votação a 1ª Revisão Orçamental e
a 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimento, tendo este sido aprovado
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4. Discussão, votação e aprovação da Justificação da área dos terrenos
para alargamento do cemitério.
O Sr.º Presidente tomou a palavra para fazer uma breve explicação do ponto
de situação em relação ao alargamento do cemitério. Deu a conhecer que a
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União de Freguesias vai legalizar os terrenos da junta sendo que agora apenas
vai ser legalizado a parte em que está instalado cemitério.---------------------------O Sr.º Tesoureiro tomou a palavra para acrescentar que o executivo precisa de
autorização da Assembleia de Freguesia para escriturar o terreno, onde está
localizado o cemitério de Vila Seca através de uma escritura de “Uso
Campeão”, uma vez que nas finanças estão em nome da Fábrica da Igreja e na
conservatório estão em nome da Junta de Freguesia de Vila Seca, sendo esta
ideia de escritura ser concordância de ambas as partes.------------------------------O Sr.º Deputado Jorge Mateus sugeriu que a escolha das testemunhas tenha
em conta a ligação das mesmas quer com a Junta quer com a Igreja.-------------O Sr.º Presidente da Assembleia efetuou a leitura da minuta de justificação da
área do terreno do cemitério, dando ao executivo plenos poderes para
execução da escritura. De seguida colocou a mesma a votação, o qual foi
aprovada pela unanimidade.--------------------------------------------------------------------

Final da Ata

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada
a sessão, eram vinte e três horas e quinze minutos, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai ser assinada pelo Sr.º Presidente da Assembleia de
Freguesia e pelo Primeiro Secretário.--------------------------------------------------------

Presidente da Assembleia

_____________________________________________
Primeiro Secretário

_____________________________________________
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