ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ

Assembleia Ordinária
Ata nº.01/2020

Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e uma
horas e vinte 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 da Intervenção do Público
2. Período de 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 Informações do Sr. Presidente da União de Freguesias nos
termos do artigo 9º, nº2, alínea e), da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro.
3.2 Discussão e Votação das contas relativas ao ano financeiro
2019;
3.3 Discussão e Votação da 1ª retificação ao Orçamento do ano
financeiro 2020.
O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a
sessão. De realçar que esta assembleia deveria ter sido realizada em abril mas
não foi devido ao confinamento do país por causa da pandemia. -------------------Aquando da chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da
Assembleia de Freguesia: Andreia Santos Pereira, João Pedro Quitério Alves,
Jaime Fernando Ricardo, Dália de Jesus Grilo da Silva, Tiago André Simões
Ferreira e António Manuel Loureiro Simões. Estiveram ainda presentes na
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sessão o Sr.º Presidente da União das Freguesias, José Luís dos Santos
Cardoso e o Sr.º Tesoureiro Alfredo Manuel Alves dos Santos.----------------------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 de 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,
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.
2.2. Outros Assuntos
Nada a debater neste ponto. ------------------------------------------------------------------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, de 12 de Setembro.
O Sr. º Presidente começa por cumprimentar a Assembleia e por estar tudo
bem de saúde após o desconfinamento devido à pandemia dos ultimos 3
meses. Aproveita para informar que já foi feita a desinfeção em algumas
aldeias, embora ainda existam dúvidas derivado à sua eficácia e as opiniões
divergem. Também foi feita a distribuição de máscaras sociais pela freguesia.-Respeitante à obra do cemitério, os muros já estão levantados, no entanto, a
obra está mais demorada devido à falta de mão de obra existente. Atualmente
os pagamentos que a junta de freguesia faz tem novas regras e só podem dar
trabalho a pessoas que passem os recibos verdes, daí o atraso. -------------------Também tem sido feita a manutenção dos cemitérios, uma vez que, os
mesmos estiveram encerrados devido à pandemia. ------------------------------------Já iniciaram a colocação de herbicida dentro das aldeias e relativamente à
limpeza e manutenção dos caminhos rurais, o deputado Tiago Ferreira interfere
indicando que o caminho da cruz que vai de Bruscos para Traveira, precisa ser
limpo com urgência. -----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente dá-nos a saber que já contratou uma empresa de limpeza de
terrenos e matas florestais para nos ajudar com as limpezas na freguesia. ------Página 2 de 5

Indica ainda que vai ser limpo o baldio do Beiçudo, encostado às casas, na
Mata e em Traveira, o baldio perto das casas que fazem fronteira com o Casaal
de Azenha. -----------------------------------------------------------------------------------------José Luís informa ainda que já combinou com o vereador da Cãmara, o Sr.
Ferreira para verificarem a situação da ETAR na Ribeira de Alcouce, com o
objetivo de colocar uns tubos por causa das cheias no Inverno. -------------------As informações continuam e o Sr. Presidente indica que a estrada de Traveira
para o Outeiro vai ser alcatroada, bem como a estrada da Mata para Traveira.-O Sr. Deputado Tiago Ferreira se já existe previsão para colocação de fibra
ótica na Freguesia, uma vez que, Almalaguês já vai começar a ter. José Luís
acha que a próxima freguesia, provavelmente, será a nossa. -----------------------O Sr. º Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra e fala acerca do caminho da
Mata novamente, que precisa de ser alcatroado e essa promessa já foi feita à 6
anos atrás, no entanto, ainda não saiu do papel. Menciona também o baldio
que vem da Mata para as 3 cruzes de Traveira que também tem que ser limpo,
caminho esse que tem uma extensão de 3.5 km. O Sr. Presidente informa que
esse será o primeiro a ser feito em conjunto com a empresa contratada
atualmente pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------Jaime Ricardo continua com a palavra e questiona qual o ponto de situação da
vala da Mata que faz o encaminhamento da água até ao Ribaldo. O Sr.
Presidente responde que é para levar uma valeta nesse sitio por causa das
águas pluviais. ------------------------------------------------------------------------------------O Sr deputado questiona o Sr. Presidente, José Luís para quando está prevista
a colocação de iluminação nos postes ao pé de sua casa e ao pé de casa do
Joaquim Mendes. O Sr. Presidente informa que já foi ao local juntamente com
o Engº António da Cãmara Municipal e já deram seguimento à colocação de
iluminação, contudo, pode voltar a perguntar o ponto de situação. -----------------O Sr. Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra, começando por elogiar as
pessoas que efetuaram a limpeza na Mata, sugerindo de seguida, a limpeza do
baldio ao fundo do Ribaldo, que ficando com outro especto, iria facilitar a sua
limpeza a posteriori. O Sr. Presidente respondeu que assim que houvesse
possibilidade iria então proceder à sua limpeza / terraplanagem. -------------------O Sr. Deputado continuou dizendo que deveria ser efetuada uma limpeza à
entrada do Beiçudo e além disso identificar os proprietários das 3 ou 4
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oliveiras, para os mesmos efetuarem a limpeza das mesmas, uma vez que a
Associação do Beiçudo anda a fazer obras, ficava com outro especto a área
envolvente da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente Assembleia aproveitou também para sugerir um pequeno
arranjo na parte de trás da Capela do Beiçudo, uma vez que foi arrancada a
oliveira do local, ficando o Adro pouco acolhedor. --------------------------------------O Sr. Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra para perguntar se as esmolas
da Capela da Mata eram entregues à Junta de Freguesia, ao qual, o Sr.
Presidente respondeu que a Junta nada tem a ver com assuntos de
Igrejas/Capelas, uma vez que, as mesmas são tuteladas pela Fábrica da
Igreja/Diocese de Coimbra.---------------------------------------------------------------------3.2 Discussão e Votação das contas relativas ao ano financeiro de 2019;
O Sr. Tesoureiro tomou a palavra e efetuou um pequeno resumo das contas,
relativas ao ano financeiro de 2019 (em anexo). ----------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia colocou a votação as contas, tendo as
mesmas sido aprovadas por unanimidade. A votação também foi aprovada em
minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------3.3 Discução e Votação da 1ª retificação do Orçamento do ano financeiro
de 2020;
O Sr. Tesoureiro tomou a palavra e explicou que a maior parte do valor foi
colocado na Rubrica de Aquisição de Bens e Materiais, devido às obras que
estão a ser realizadas para o alargamento do cemitério de Vila Seca, sendo
que outra parte maior foi colocada na Rubrica Despesas Correntes (em Anexo).
O Sr. Presidente da Assembleia colocou a votação a 1ª rectificação ao
Orçamento de 2020, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade e também
em minuta tendo efeito imediato. --------------------------------------------------------------

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 e cinco minutos, da qual foi lavrada
a presente ata, que vai ser assinada pelo Sr. º Presidente da Assembleia de
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Freguesia e pelo Primeiro Secretário.

Presidente da Assembleia

Primeiro Secretário
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