JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO

ACTA N.º 02/2011
Data da reunião ordinária: 26/09/2011
Início da reunião: 21h45m
Términos da reunião: 23h20m
Local da reunião: Sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso

Membros da Assembleia de Freguesia que compareceram à reunião:
Presidente:
2º Secretário:

Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos
Luís Narciso Martins Fortunato

Vogais:

Maria José Santo da Silva
Carlos Jorge da Silva Amado
Gonçalo Bento Anastácio
Célia Maria Bento Morgado Rosa

Faltas justificadas:
Vogal:

Catarina Amado dos Santos

Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à
reunião:
Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
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João Carlos Pereira Marques
Ernesto Norberto da Trindade
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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia
vinte e seis de Setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos, desejando um bom trabalho a todos os presentes. -------- Deu-se cinco minutos para os membros da Assembleia lerem a acta da
última reunião, afim de a mesma ser votada. ---------------------------------------------- Após a leitura, a acta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------1.
---- Revisão ao Orçamento e PPI de 2011: O Presidente da Junta
apresentou a modificação feita ao orçamento e PPI de 2011, que advém da
introdução de uma nova rubrica de despesas “requalificação do tronco e zona
envolvente”, e transferência da verba da rubrica “Reestruturação da sede da
Junta/Barragem”, no valor de dois mil euros para este novo projecto. -------i)
O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre a revisão apresentada. -------------ii)
A Sr.ª Célia Rosa perguntou onde se localiza esse tronco, pois
desconhecia a sua existência. ---------------------------------------------------------iii)
A Sr.ª Maria José Silva perguntou qual a área do terreno que a Junta
pretende adquirir na zona envolvente ao tronco, se inclui também a parte de
João Marques.----------------------------------------------------------------------------iv) O Sr. Luís Fortunato observa que também não está a ver a localização
desse espaço. ----------------------------------------------------------------------------v) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu
todas as dúvidas apresentadas. -------------------------------------------------------vi)
O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem
a revisão ao orçamento e PPI de 2011, após esclarecimento de todas as
dúvidas. Seguiu-se a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ---------2.
----Taxas e Licenças para 2012: O Presidente da Junta informa que a
junta procura apresentar com tempo as taxas e licenças no ano anterior para
poder fazer um orçamento mais próximo da realidade, para o ano de 2012.
Refere que a apresentação da taxa para a utilização da casa mortuária já não
é uma novidade na freguesia, uma vez que já existiu tendo sido revogada
pelos membros da outra assembleia, no entanto verificamos que a maioria
das freguesias do concelho cobra esta taxa, pelo que achamos que também
devemos cobrar, para fazer face a despesas de manutenção e limpeza do
edifício. Conclui a apresentação informando que a taxa da renda das
pedreiras cresce cinco por cento ao ano conforme aprovação do órgão
deliberativo desta freguesia. -----------------------------------------------------------i)
O Sr. Carlos Jorge observa que a taxa da casa mortuária já existiu, pois
tem conhecimento que houve famílias que já pagaram cinquenta euros pela
utilização da casa mortuária.-----------------------------------------------------------ii)
O Sr. Saúl Saraiva, Presidente da Assembleia concorda com a
cobrança da taxa para a casa mortuária, pois temos que ter em conta os
custos de manutenção. ------------------------------------------------------------------
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iii)

Sr.ª Maria José Silva comunga da mesma ideia de cobrar a referida
taxa, referindo que há dezasseis anos já se pagava cinquenta euros em Porto
de Mós. -----------------------------------------------------------------------------------iv) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem o
documento das taxas e licenças para 2012, após esclarecimento de todas
as dúvidas. Seguiu-se a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -3. ---- Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na Freguesia
nos últimos meses e outros assuntos: -----------------------------------i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
sobre os trabalhos realizados nos últimos meses, na freguesia, tendo feito
uma explicação mais detalhada dos seguintes assuntos: obras na sede da
Junta de Freguesia de Serro Ventoso, falta de médica na Extensão de Saúde e
reforma administrativa da Freguesias, para o concelho de Porto de Mós.
Informou que os serviços administrativos da Junta estão a funcionar no
quiosque desde 24 de Agosto, e irão permanecer lá, até á conclusão das
obras na sede da Junta. Foi feita uma apresentação do projecto da sede da
junta aos membros da assembleia, tendo-se mostrando as várias versões
para a fachada da frente do edifício. -------------------------------------------------ii)
O Sr. Carlos Jorge interroga se não está projectada nenhuma sala de
internet para as novas instalações da Junta. ----------------------------------------iii)
O Sr. Presidente da Junta esclareceu como vai ser feita a divisão
das novas salas. Referiu ainda que o quiosque não será para fechar depois de
concluídas as obras da Junta, sendo objectivo deste executivo dinamizar
aquele espaço, com algum serviço público. -----------------------------------------iv)
O Sr. Saúl Saraiva, Presidente da Assembleia questiona se vão
vender produtos regionais produzidos na freguesia. Quanto ao projecto da
Junta pergunta se está prevista a instalação de ar condicionado. ---------------v)
O Sr. Carlos Jorge observa que manter a escada existente, passando a
ser interior, é a melhor solução. Pergunta se está prevista a instalação de
alarmes e sistema de videovigilância, terminando a sua intervenção, com a
pergunta se as obras já estão a ser executadas. -----------------------------------vi)
O Sr. Presidente da Junta respondeu a todas as questões apresentadas
depois esclareceu a actual situação da falta de médica na Freguesia, tendo
esclarecido que a Junta reuniu á pouco tempo com a Directora que lhe
garantiu que até ao final de Outubro a situação iria ficar resolvida, voltando a
haver médico para esta freguesia como existia, antes da reforma da Dr.ª
Gertrudes. Conclui a sua intervenção informando que a reforma
administrativa das freguesias está ainda em fase de estudo, havendo a
possibilidade de redução freguesias no concelho de Porto de Mós, tal como a
nível nacional. ----------------------------------------------------------------------------vii)
O Sr. Carlos Jorge pergunta à Junta se a Câmara Municipal fez alguma
coisa para ajudar a resolver a situação de falta de médica, na nossa
Freguesia. Observa que a junta foi muito lenta a resolver a situação, pois a
reunião que fez agora deveria ter sido feita há muito, conforme solicitado na
assembleia anterior, a Junta deveria pressionar as entidades competentes e
não o fez. ---------------------------------------------------------------------------------viii)
O Sr. Presidente da Junta informa não tem conhecimento que a
Câmara tivesse feito alguma diligência para resolver a situação. Quanto ao
tempo para resolver a situação, pensou sempre que a ARS e o Centro de
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ix)

x)
xi)
xii)

xiii)

xiv)
xv)

Saúde de Porto de Mós dessem alguma resolução à situação, mas como
concluiu que nada estava a ser feito, por nenhuma das entidades
competentes, decidiu intervir. Depois de esclarecidas as dúvidas sobre a falta
de médico na freguesia, o Presidente da Junta falou sobre outros assuntos
tais como: A junta colocou lancil e calçada na Estrada Principal da Bezerra,
junto á casa de Pedro Marques; O pólo educativo de Serro Ventoso está a
criar uma associação de pais; a junta deu apoio logístico ás diversas festas de
verão da freguesia; As obras realizadas na escola do Mato Velho já estavam
previstas, embora para converter aquele espaço em local de pernoita, mas
como surgiu um protocolo com o Rotary Clube de Porto de Mós, a Junta
concordou com a cedência do espaço a esta entidade, desde que a freguesia
de Serro Ventoso, também ficasse com direito a realizar nesse espaço,
algumas reuniões e formações, sendo uma cedência partilhada; Estamos a
tentar fazer o projecto do cemitério; Foi mudado o tubo da água que
abastece o Fontanário junto à casa do Dionísio Venda, pois estava sempre
com rupturas, na zona do café Pedro; A Junta de Freguesia ofereceu uma
lembrança, no valor de trinta euros, ao Padre Orlandino, para agradecer o
trabalho realizado, na área religiosa durante sete anos a esta freguesia; Foi
ainda arranjada a fonte da cabra, tendo ficado um espaço mais agradável de
visitar.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Gonçalo Anastácio observa ter sido informado que a Junta
comprou pedra, para aplicar à frente da casa de um fornecedor de pedra, não
concordando com essa situação. Chama a atenção para a estrada de Casais
do Chão que está num estado péssimo. ---------------------------------------------O Sr. Carlos Jorge louva a obra realizada na fonte da cabra e sugere
com avancem com o parque de merendas na zona da Cabeleiria ---------------O Sr. Luís Fortunato, alerta a Junta para a realização de passeios na
zona de Lagar Novo EN362. -----------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta informa que a junta tem o objectivo de
construir passeios nos diversos lugares da freguesia. Sempre que alguém
pretende arranjar a zona em frente á sua moradia, a junta compra a pedra e
oferece a essas pessoas para arranjarem, com um passeio público a frente da
sua casa, como estamos agora, a executar em Casais do Chão, junto casa da
Anabela Santos. A estrada da Bezerra e Casais do Chão são prioritárias, e
enquanto a Câmara não pavimenta estas estradas, foi-nos concedida massa
de alcatrão, para resolver situações pontuais nas estradas mais danificadas. -O Sr. Carlos Jorge refere que no plano eleitoral do Município está
prevista a pavimentação da estrada da Bezerra, por isso tem de ser feito.
Quanto a passeios faria sentido pegar no passeio da EN632, desde a Casa da
Sandrina Silva até ao cemitério, sendo uma questão de segurança, para todos
os peões que regressam dos funerais a pé. Questiona ainda a Junta sobre a
situação do PDM do concelho. ---------------------------------------------------------O Sr. Saúl Saraiva, Presidente da Assembleia pergunta se a Junta
sabe como são tratadas as situações de casas fora do PDM.---------------------O Sr. Presidente da Junta esclarece que essas casas situadas fora do
PDM são tratadas como um nicho isolado, mas que o PDM ainda está em fase
de estudo, segundo o seu conhecimento. Quanto aos passeios da EN362 vai
ver se consegue fazer a sua execução até ao cemitério. Quanto aos passeios
para o Lagar Novo, vamos ver para o próximo ano, se conseguimos ver essa
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xvi)

situação. Agradece que todos os membros da assembleia estejam atentos a
diversas situações públicas e que alerta a Junta para a resolução das
mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público
presente na reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente
da Assembleia de Freguesia, pelas vinte e três horas e vinte minutos,
lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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