ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ

Assembleia Ordinária
Ata nº.03/2015

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, pelas
vinte e uma horas e treze 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. Votação da ata da reunião anterior;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Outros Assuntos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Informação do Senhor Presidente da União das Freguesias, nos
termos do artigo 9.º, n.º 2, alínea e), da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro;------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a
sessão.-----------------------------------------------------------------------------------------------Feita a chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da
Assembleia de Freguesia: Jorge Manuel Mateus Alves, Jaime Fernando
Ricardo, Ana Patrícia Antunes Paiva, João Pedro Quitério Alves, António
Manuel Loureiro Simões e Pedro Manuel Henriques Santos.-------------------------Página - 1 - de 5

Estiveram ainda presentes na sessão o Sr. Presidente da União das
Freguesias, José Luís dos Santos Cardoso e o Senhor Tesoureiro Alfredo
Manuel Alves dos Santos.----------------------------------------------------------------------Composta a Mesa da Assembleia, o Sr. Presidente deu, formalmente, inicio à
sessão.-----------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu-se com a análise e discussão dos seguintes pontos da ordem de
trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Período de Intervenção do Público
Não havendo a presença de público passou-se ao ponto seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Período Antes da Ordem do Dia

2.1. Votação da ata da reunião anterior
O Sr. Presidente da Assembleia colocou a votação a ata da reunião anterior,
sendo a mesma aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Outros Assuntos
O ponto 2.2. Outros Assuntos, passou para o ponto 3.1. da ordem de trabalhos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia

3.1. Informação do Senhor Presidente da União das Freguesias, nos
termos do artigo 9.º, n.º 2, alínea e), da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
O Sr. Presidente tomou a palavra para informar que, a Srª Secretária não
estava presente na reunião por motivos profissionais.----------------------------------O Sr. Presidente prosseguiu dizendo que a Srª Secretária estava em contacto
com a P.T. para tentar resolver problemas relacionados com a internet e
telefone fixo. Informou ainda que a União de Freguesias recebeu do seguro
1800,00€ relativo ao estrago causado no caminho de “Vale Ladrões” para fazer
a respectiva reparação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página - 2 - de 5

O Sr. Presidente falou ainda no problema da lotação do cemitério de Vila Seca,
que o mesmo está a ficar com a lotação esgotada e que já manteve contacto
com a Câmara Municipal para uma possível comparticipação para o seu
alargamento. Acrescentou ainda que caso haja um aumento circunstancial de
falecimentos na freguesia, terá de se começar a usar o local destinado as
campas infantis. Disse ainda que caso a Câmara não arranje solução, a União
de freguesias terá de avançar com as obras no início do próximo ano.------------O Sr. Presidente apresentou por fim algumas das actividades desenvolvidas
pela junta; Reparação do caminho do lado de baixo do cemitério, em que foram
colocados cerca de 30m de betão para facilitar o acesso por parte de máquinas
agrícolas; arranjo de sepulturas; limpeza dos cemitérios; continuação das
limpezas de caminhos rurais; limpeza dentro dos lugares da freguesia;
colocação de resíduos betuminosos em alguns caminhos da freguesia.---------O Sr. Presidente da Assembleia tomou a palavra para saber junto do Sr.
Presidente se este tinha alguma informação acerca do início da 2ª fase das
obras no Lugar do Beiçudo, ao qual, o Sr. Presidente respondeu que a única
informação de disponha era que a Câmara não tinha dinheiro.----------------------O Sr. Deputado Pedro Santos Tomou a palavra para dizer que a Câmara não
pode “esquecer” situações como estas, uma vez que a canalização das águas
pluviais para os terrenos devia ser resolvida o quanto antes porque se
aproxima o inverno. -----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente tomou a palavra para perguntar o nome do caminho que o Sr.
Deputado Jorge Mateus tinha sugerido limpeza, ao qual o Sr. Deputado
respondeu que o caminho já tinha sido limpo parte dele por um dos inquilinos e
que apenas estava lá cerca de uma hora de limpeza.----------------------------------O Sr. Presidente informou ainda que o POC da Junta vai terminar o contrato no
final de outubro e uma vez que o trabalho por ele realizado era elogiado por os
habitantes da freguesia, o executivo efetuou-lhe uma proposta de trabalho e
que com os valores que esta entidade apresentou, o mesmo não a aceitou.-----O Sr. Deputado Jorge Mateus Tomou a palavra para perguntar se a bancada
por ele sugerida para o cemitério já tinha sido executada, uma vez que, já não
ia ao cemitérios às uns dias e não sabia se já tinha sido executada, ao qual o
Sr. Presidente respondeu que não.----------------------------------------------------------Página - 3 - de 5

O Sr. Deputado prosseguiu dizendo que deveria ser colocado no Parque de
St.º António um caixote do lixo, uma vez que este tinha tido alguma afluência
nas últimas semanas.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Deputado falou ainda da limpeza efetuada na ribeira do Freixo, e que na
sua opinião esta deveria ser entubada com a colocação de caixas de limpeza,
protegendo desta maneira o caminho com a chegada do inverno. Continuou
dizendo que o assunto do cemitério não pode ser descurado.-----------------------Questionou ainda acerca da venda por parte da Igreja dos pinheiros do baldio,
sendo informado por o Sr. Presidente que ainda não possuí-a qualquer tipo de
resposta conclusiva. O Sr. Presidente da Assembleia acrescentou ainda que a
Igreja ainda não tinha recebido qualquer dinheiro relativo às vendas dos
mesmos.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente avança com a informação que a festa da União de Freguesias
se irá realizar no dia 18 de Novembro na Bendafé, onde estarão presentes o
Grupo de Teatro de Bruscos e o Grupo de Cantares de Vila Seca, será ainda
dinamizada uma aula de Zumba.-------------------------------------------------------------O Sr. Deputado Pedro Santos questiona novamente o executivo relativamente
às águas em frente à sua casa, questionando a indicação anterior do Sr.
Presidente que ficou de lá ir com o Sr. Braga Lopes. ----------------------------------O Sr. Presidente informa que ainda não houve disponibilidade de verificar a
situação com o Sr. Barga Lopes, mas que tenciona lá passar entre esta
semana e a próxima. Acrescentando que irá ser complicado obter resposta por
parte da Câmara Municipal para efectuar as ditas obras-------------------------------O Sr. Deputado Jorge Mateus alertou a Assembleia para a possibilidade de
existir alguém que esteja a usufruir de apoios indevidos da Equipa de
Intervenção Directa e questionou o executivo dessa possibilidade. O Sr.
Presidente informou que seria muito difícil essa situação acontecer devido ao
rigor de avaliação da equipa.------------------------------------------------------------------O Sr. Deputado Pedro Santos finalizou a Assembleia questionando os níveis de
pressão da água nas residências dos presentes, informando que os níveis em
sua casa são bastante baixos.------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Assembleia

_____________________________________________
Primeiro Secretário

_____________________________________________
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