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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ 

Assembleia Ordinária 

Ata nº.03/2018 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte 

e uma horas e trinta e cinco 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 anterior;--------------------------------------------------------------------

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

2.2. Outros Assuntos;-----------------------------------------------------------------------------

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

3. Período da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------------

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

3.1. Informações do Sr. Presidente da União de Freguesias nos termos do 

artigo 9º, nº2,alínea e), da Lei nº75/2013, 12 de Setembro 

O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a 

sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aquando da chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da 

Assembleia de Freguesia: Andreia Santos Pereira, João Pedro Quitério Alves, 

Jaime Fernando Ricardo, Tiago André Simões Ferreira e António Manuel 

Loureiro Simões. Estiveram ainda presentes na sessão o Sr.º Presidente da 

União das Freguesias, José Luís dos Santos Cardoso, o Sr.º Tesoureiro 
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Alfredo Manuel Alves dos Santos e a Sr.ª Secretária Liliana Marisa Ferreira 

Mendes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Composta então a Mesa da Assembleia, o Sr. Presidente deu, formalmente, 

inicio à sessão.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Período de Intervenção do Público 

Não houve público presente.-------------------------------------------------------------------- 

2. Período Antes da Ordem do Dia 

2.1. Votação da Ata Anterior 

O Sr.º Presidente da assembleia colocou a votação a ata da reunião anterior, 

tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------- 

2.2. Outros Assuntos 

O Sr.º Deputado Tiago Ferreira perguntou ao Sr.º Presidente o ponto situação 

do tanque de desinfestação na saída da E.T.A.R. de Bruscos, ao qual 

respondeu não haver qualquer desenvolvimento por parte da Câmara. 

O Sr.º Deputado João alertou também para as descargas efetuadas na 

E.T.A.R. de Alcouce, causando um cheiro nauseabundo e elevada praga de 

melgas e mosquitos. ------------------------------------------------------------------------------

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

O Sr.º Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra para sugerir que os montes de 

pedra existentes á entrada da Mata fossem terraplanados, tendo o Sr.º 

Presidente respondido que isso seria efetuado em breve. O Sr.º Deputado 

alertou ainda que deveria ser reparado mais uns metros no caminho da 

Comeira, uma vez que o mesmo estava em mau estado o que dificulta a 

passagem no mesmo, ao qual o Sr.º Presidente respondeu que esses serviços 

teriam que ser efetuados no inverno por serem proibidos trabalhos com 

máquinas nesses locais. ------------------------------------------------------------------------ 

Lembrou ainda que o caminho do Ribaldo até às alminhas ainda estava por 

alcatroar visto ter sido prometido á cerca de 5 anos o alcatroamento do mesmo, 

tendo o Sr.º Presidente respondido que aquando da entrada para o executivo, 

efetuou junto da Câmara, o pedido de alcatroamento do caminho da Mata para 

Traveira e de Alcouce para Bruscos e que até a data, nenhum deles tinha sido 

alcatroado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr.º Presidente informou que tinha recebido uma queixa, que na Mata existia 

uma rua estava cheia de dejetos de cães e que tinha pedido ao Sr.º Sérgio 

para passar lá e fazer a limpeza da mesma e que no dia seguinte foi informado 

que na mesma noite da limpeza a rua estaria no mesmo estado.-------------------- 

O Sr.º Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra para relembrar mais uma vez 

da necessidade de mais um contentor do lixo na Mata, ao qual foi informado 

pelo Sr.º Presidente que a Junta fez mais uma base para o contentor. 

Posteriormente foi feito o pedido de mais um contentor junto da Câmara tendo 

sido informado pela Engenheira responsável que os contentores existentes na 

Mata eram suficientes. --------------------------------------------------------------------------- 

O Srº Deputado continua, dando a conhecer ao executivo que, um dos postes 

situados na Rua Nova da Mata tem uma luz fundida fazendo com que a rua 

fique muito escura. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Tesoureiro Alfredo Santos questiona acerca da frequência com que se faz 

limpeza aos caixotes do lixo, uma vez que, segundo a informação que está nos 

próprios caixotes, há mais de dois anos que não são limpos. ------------------------- 

3. Período da Ordem do Dia 

3.1. Informações do Sr.º Presidente da União de Freguesias nos termos do 

artigo 9º,nº 2, alínea e), da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro. 

O Srº Presidente começou por dizer que tinham aberto concurso público para o 

lugar de funcionário da Junta, ao qual concorreram 4 candidatos, mas apenas 

um, o Sr Sérgio Salino, tinha os requisitos mínimos para contratar.---------------- 

O Sr.º Presidente enumerou ainda algumas atividades desenvolvidas pela 

Junta:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➢ Limpeza das bermas de todas as estradas que fazem a ligação entre os 

lugares da freguesia e os conselhos vizinhos;------------------------------------ 

➢ Colocação da placa toponímica em Bendafé e espelhos de visibilidade 

no Casal dos Balaus ;-------------------------------------------------------------------- 

➢ Limpeza geral em todas as aldeias;-------------------------------------------------- 

➢ Manutenção dos cemitérios;----------------------------------------------------------- 

➢ Reparação e limpeza de alguns caminhos rurais, nomeadamente na 

Mata, Bruscos, Bendafé e Vila Seca; ----------------------------------------------- 

➢ Reparação da calçada dentro de algumas aldeias (Alcouce e Bendafé);-- 

➢ Colocação de herbicida em todas as aldeias;------------------------------------- 
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➢ Limpeza de baldios no Beiçudo, Vila Seca e Traveira.-------------------------- 

Acrescentou ainda que se pode consultar o livro com as atividades diárias do 

funcionário da Junta..---------------- ------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente termina a informar a Assembleia que já deram início aos 

trabalhos para alargamento do cemitério, onde já foi feito o levantamento 

topográfico e a convidar todos os elementos presentes para a festa da União 

de Freguesias que vai ter lugar no dia vinte e um de Outubro. ----------------------- 

O Tesoureiro informa também que o saldo contabilístico da Junta, até à data, é 

de 18 713.82€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Final da Ata 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão, eram vinte e duas horas e trinta 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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