ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ

Assembleia Ordinária
Ata nº.01/2019

Ao décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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. 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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Discussão e votação das contas relativas ao ano financeiro de 2018;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. Discussão e votação da 1ª retificação ao Orçamento do ano financeiro de
2019;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a
sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aquando da chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da
Assembleia de Freguesia: Andreia Santos Pereira, Jaime Fernando Ricardo,
Tiago André Simões Ferreira, Dália de Jesus Grilo da Silva e António Manuel
Loureiro Simões. Não estiverem presentes os deputados João Pedro Quitério
Alves

e

Jorge

Manuel

Lucas.-------------------------------------------------------

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 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 havendo público presente, passou-se à leitura da ata da assembleia
anterior (dezembro 2018), foi proposta a votação e foi aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------2. Período Antes da Ordem do Dia
2.1. Outros Assuntos
O deputado Jaime Ricardo questiona o executivo acerca da disposição do
cemitério estar a ser feito em quina e não estarem a aproveitar o canto do lado
esquerdo. O executivo informa que está em esquadria com o cemitério novo e
já está junto da barreira não podendo avançar mais. Vai ter uma lotação para
mais de 50 sepulturas. --------------------------------------------------------------------------O deputado Jaime Ricardo continua com a palavra e levanta a questão sobre o
candeeiro com luz fundida que está na rua principal que vai para a Mata. O Sr.
Presidente José Luís informa que já falou acerca desse candeeiro, com o
Engenheiro responsável pela iluminação e está a ser tratado. ----------------------O Sr. Presidente da mesa da Assembleia indica que a Rua de Santo António,
no Beiçudo, precisa de uma limpeza.--------------------------------------------------------A Sra Secretária do executivo, Liliana Mendes, refere que a estrada da Casa
de Telhada precisa de obras urgentemente, devido à quantidade de movimento
que por ali passa todos os dias. O presidente José Luís informa que,
atualmente a Câmara não dispõe de verbas para ajudar o executivo numa obra
dessa dimensão, no entanto, a Junta podia minimizar os danos, tapando os
buracos com sacos de betume dados pela Câmara Municipal. ----------------------Página 2 de 4

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 tomou a palavra e indica que, atualmente, tudo o que tem
vindo a ser feito pelas aldeias é praticamente à base de limpezas. O destaque
vai para o alargamento do cemitério que é a obra de maior curso. Neste
momento as obras estão paradas pois estão à espera de receber uma tranche
do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) para continuar com as
mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------O Srª Presidente acrescentou ainda que o objetivo é chegar ao fim do mandato
com a maior parte do trabalho feito, relativamente à ampliação do cemitério,
para não ter que passar para o futuro executivo. ----------------------------------------A Sra Marília Cláudia Simões Tomás, de Bruscos, entra na sala e coloca a
questão ao executivo, acerca da colocação da fibra ótica na freguesia. Indica
que falou com o Sr. Presidente da Câmara, Nuno Moita e que este lhe indicou
para vir à Junta, pois através de um baixo assinado poderia acelerar mais o
processo. José Luís retorquiu indicando que para já não existe nenhuma
previsão da colocação de fibra na freguesia. ----------------------------------------------

3.2 Discussão e votação das contas relativas ao ano financeiro de 2018
O Sr Tesoureiro, Alfredo Santos explicou, de um modo geral, os valores da
receita (53 739.15€ + 8 057.61€ saldo anterior) e da despesa (47 286.16€).
Verifica-se que o saldo para a gerência seguinte é de 14 510.60€. Em resumo,
as receitas próprias não são muito elevadas, tornando a freguesia dependente
das transferências do Estado (FFF) e das transferências provenientes de
Protocolos de Delegação de Competências com a Câmara Municipal de
Condeixa. -------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Assembleia coloca a votação o orçamento e este é
aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------
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3.3. Discussão e votação da 1ª retificação ao Orçamento do ano financeiro
de 2019
Presidente esclarece que o valor da rubrica “Aquisição de outros bens” foi
aumentado para 11 250€ pois tem a ver com o gasóleo que é gasto.--------------Informa também que o orçamento para o próximo ano é de 102 302.99€. A 1ª
retificação ao Orçamento do ano 2019 coloca-se à votação e é aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------

Final da Ata

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.º Presidente da Assembleia de Freguesia e pelo Primeiro
Secretário.

Presidente da Assembleia

_____________________________________________

Primeiro Secretário

____________________________________________
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