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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia
vinte e três de Dezembro de dois mil e onze, pelas dezanove horas e
quarenta e cinco minutos, na Escola do Mato Velho por motivos de realização
de obras, na sede da junta de freguesia, desejando um bom trabalho a todos
os presentes, bem como votos de boas festas. --------------------------------------------- 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.
---- Mapa de pessoal, Orçamento e PPI para 2012: O Presidente da
Junta começou por apresentar o mapa de pessoal, sendo composto por uma
pessoa nos quadros da junta e por mais três pessoas contratadas a termo,
em que uma delas é o André Neves Anastácio, admitido por doze meses,
através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, com um contrato de
emprego e inserção mais, para integração de pessoas incapacitadas e
deficientes, prevendo-se a contratação a termo de uma funcionária, para
substituir a funcionária Márcia Neto Venda, durante o tempo de licença de
maternidade. Seguiu-se a apresentação o plano plurianual de investimentos,
tendo-se destacado os projectos de conclusão da requalificação do tronco e
zona envolvente; requalificação da sede da junta de freguesia; ampliação do
cemitério; na área da segurança, execução de passeios públicos, na zona sul
de Serro Ventoso, bem como no Lagar Novo; colocar sinalização pública; na
área de Recreio e turismo a Junta vai tentar ter alguém para acompanhar as
pessoas que queiram visitar a nossa freguesia, tendo um departamento da
junta de freguesia que funcione como uma espécie de posto de turismo; na
área de acção social vamos em conjunto com as associações existentes na
freguesia, auxiliar as pessoas carenciadas, bem como apoiar as crianças das
escolas que tenham alguma necessidade financeira. O Presidente da Junta
concluiu com a apresentação do orçamento para 2012, referenciando que
este ano sofremos algumas reduções, nas verbas atribuídas pelo Fundo de
Financiamento das Freguesias, bem como nos protocolos com o Municipio. No
entanto estas reduções, foram compensadas pela boa gestão na exploração
de pedreiras, tendo havido grande aposta na reorganização da zona de
exploração, rentabilizando todos os espaços legalizados para extraírem a
pedra. Na parte das despesas destacamos o valor reduzido da prestação de
serviços aos CTT, relembrando que temos este acordo com esta entidade,
não pela verba recebida, mas pelo serviço à comunidade; a despesa atribuída
ás comissões e associações é para apoiar em obras estruturais desta
entidades; foi ainda justificada a despesa relativa ao depósito sul da
Barragem, que vai ter de ser feito um fundo de betão, já que a aplicação do
produto, não resolveu o problema da ruptura, tendo havido compromisso da
empresa que nos forneceu o produto para voltar a fornecer o produto após a
execução do fundo de betão, sem termos de pagar essa nova camada de
produto para reforçar a robustez do piso; foi ainda esclarecida que a verba
orçamentada para pavimentações diz respeito a valores por regularizar; a
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despesa com software respeita a um contrato de assistência com a empresa
Fresoft, que nos forneceu os novos programas, para substituir os da empresa
Globalsoft, que nos geravam muitos erros nas bases de dados. --------------i)
O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre o mapa de pessoal, o PPI e o
Orçamento para 2012. -----------------------------------------------------------------ii)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu
todas as dúvidas apresentadas. -------------------------------------------------------iii)
O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem,
os documentos apresentados, após esclarecimento de todas as dúvidas.
Seguiu-se a votação, tendo sido aprovados 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: houve uma alteração
estrutural na parte do pessoal, uma vez que o empregado da Câmara que nos
prestava serviços diários, foi destacado para os serviços do Município; A junta
vai tentar ter os caminhos rurais arranjados, fazendo uma manutenção
regular, sem estar á espera da reclamação das pessoas para executar a sua
manutenção; A junta tem apoiado todas as pessoas com calçada, que
pretendem arranjar os passeios á frente da sua porta, por forma dotar todos
lugares com passeios e garantir a segurança rodoviária dos peões, em toda a
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------ii)
A Sr.ª Maria José solicita á junta que faça um corte ás árvores citas
no Largo da Praça, que estão com dimensões que prejudicam os moradores
daquela zona.
iii)
O Sr. Presidente da Junta respondeu que vamos proceder ao corte
das árvores que estão a causar incómodo aos moradores, e que já solicitou à
Câmara para virem cá fazer a poda dessas árvores, para evitar que os ramos
possam causar eventuais prejuízos ou acidentes. ----------------------------------iv)
O Sr. Carlos Jorge interroga se o Plano de ordenamento do PNSAC
está em actualização e se o mesmo se sobrepões ao PDM, pergunta ainda se
estudo desse plano comporta custos elevadíssimos, conforme falado em praça
pública. -----------------------------------------------------------------------------------v)
O Sr. Presidente da Junta esclareceu houve uma reunião do parque
onde houve esclarecimento às questões apresentadas. ---------------------------vi)
O Sr. Gonçalo Anastácio questiona se o problema de não avançarem
com a construção da sede o CASSAC se deve apenas ao PDM. ------------------vii)
O Sr. Presidente da Junta respondeu que sim, havendo divergências
entre o PDM e o Plano de ordenamento do PNSAC. A Junta de Freguesia
espera que o Município esteja atento, às carências existentes, área da
população idosa e dê resolução ao problema dotando esta zona serrana com
valências para a terceira idade. ------------------------------------------------------viii)
------ 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 horas e cinquenta minutos,
lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ---------------------------------ACTA Nº3-2011.doc
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