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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião,
desejando um bom trabalho a todos os presentes. ---------------------------------------- Deu-se então cinco minutos para os membros da Assembleia lerem a
Acta da última reunião, afim de a mesma ser votada. --------------------------------- Após a leitura, deliberou-se que a acta deve ser corrigida nas alíneas i)
e ii) do ponto dois, tendo-se aprovado por unanimidade, após ser efectuada a
respectiva correcção. ----------------------------------------------------------------------- Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta. -----1.
---- Apresentação do Projecto de Regulamento e Tabela Geral de
taxas para a Freguesia de Serro Ventoso: -------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, explicou
o Regulamento e propôs à Assembleia para se manterem os preços aplicados
no ano anterior, tendo os membros do órgão deliberativo concordado. O
documento foi posto a votação tendo o Regulamento de Taxas e Licenças
sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------- Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2009,
2.
da Freguesia de Serro Ventoso: --------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, apresentou o
orçamento e plano conforme a documentação previamente entregue aos
presentes e informou que a Junta vai distribuir as receitas pelas despesas
correntes e de capital em 2009 de forma a evitar gastos desnecessários. Nas
receitas correntes destaca os valores das rubricas das pedreiras e parque
eólico onde ser prevê receber um total de rendas no valor de cento e
cinquenta e um mil euros; na rubrica apoio Programa Leader bem como do
Programa Qren estão apenas abertas com mil euros, dada a incerteza da
aprovação das candidaturas em 2009; a rubrica comissão fabriqueira da
Bezerra no valor de dez mil euros é um acordo que esta junta fez com a
comissão da capela da Bezerra, onde nós pagaríamos as despesas todas de
requalificação junto á capela, mas a comissão comparticiparia em metade dos
gastos; Nas receitas de capital prevê-se receber subsídios para a execução
dos projectos apresentados nas despesas de capital, sendo a nossa receita
maior do que a que vem do Município. Nas despesas prevê-se para as senhas
de presença dos membros da Assembleia um valor de seiscentos euros; para
gastos com o pessoal prevê-se cinquenta e sete mil e duzentos e cinquenta
euros inclui o Executivo e o restante pessoal; para o cemitério os gastos são
iguais à receitas, porque o valor pago pela abertura de covais é todo entregue
ao coveiro. Para o consumo de gasóleo prevemos uma média de quinhentos
euros por mês; juros de locação financeira são os valores contratados no
Leasing da Extensão de Saúde; o valor das instituições sem fins lucrativos é
uma estimativa das actividades que a junta irá apoiar junto das Associações
da Freguesia, onde inclui o desfile de carnaval, nos mesmos parâmetros dos
anos anteriores. Nas despesas de capital temos previsto gastar em terrenos
na zona sul quarenta e cinco mil euros, onde está também incluído o
alargamento do cemitério; para edifícios prevê-se um investimento de
cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta euros, este valor será para
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reestruturar a sede da junta, a fim de mudarmos toda a parte administrativa
para a cave, já que é necessário que fique acessível a todos, e inclui também
os gastos no edifício da Extensão de Saúde e uma primeira fase do centro de
Interpretação das Minas da Bezerra. Prevê-se gastar em parques e jardins
cinquenta e cinco mil euros, estando contemplados os gastos com a primeira
fase da zona sul e o centro da Bezerra; em passeios para a freguesia está
previsto um investimento de vinte e um mil euros. Após apresentação do
Plano e Orçamento o Sr. Carlos Venda, clarificou os presentes que este
documento foi elaborado com base em dados reais dos anos anteriores pelo
que se encontra muito próximo da realidade. --------------------------------------i)
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva solicitou aos
membros que colocassem as suas dúvidas e se pronunciassem sobre o
documento, para procedermos à votação do mesmo. -----------------------------O Sr. Fernando, questiona a Junta de Freguesia se a Comissão da Capela
ii)
da Bezerra está sabedora deste acordo, onde terá de fazer um pagamento à
autarquia de parte das despesas realizadas junto à capela. ----------------------iii)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu
que a comissão está de acordo. ------------------------------------------------------iv) O Sr. Manuel Alfredo, observa que a iluminação do Mato Velho está com
capacidade deficitária. ----------------------------------------------------------------v) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, explicou a
Junta já expôs a situação à EDP e após algumas conversações a empresa
predispôs-se a resolver o problema. ------------------------------------------------vi) Após esclarecimento das dúvidas, o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para 2009, foi aprovada por unanimidade. -------------------------- Aquisição de propriedade rústica em Serro Ventoso: ----------3.
i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
a Junta de Freguesia pretende adquirir o terreno da Graça Marques e
negociar os restantes terrenos pegados ao mesmo junto à Rua do Casal a fim
de alargar a mesma rua. -------------------------------------------------------------ii)
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva solicitou aos
membros que se pronunciassem sobre esta negociação, tendo sido dada
autorização à Junta de Freguesia para negociar, e sido aprovada a aquisição
do mesmo por unanimidade. ----------------------------------------------------------4.
---- Aquisição de terrenos na zona sul: ------------------------------i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
que a Junta Freguesia estava em negociações para comprar os terrenos junto
do cemitério, mas queria ter uma base de negociação. Assim solicitou ao
Presidente da Assembleia que colocasse em discussão qual o preço base que
a junta poderia propor para a aquisição dos terrenos. O Sr. Presidente da
Junta sugeriu o valor máximo de cinco euros por metro quadrado. Colocado o
referido preço metro quadrado à votação foi o mesmo aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia ficou mandatado para
poder adquirir os terrenos na zona sul até ao máximo de cinco euros por
metro quadrado. -------------------------------------------------------------------------ii)
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva perguntou aos
membros da assembleia, após alguns minutos de discussão, se alguém se
opõe à aquisição dos terrenos, tendo sido dada autorização à Junta de
Freguesia para negociar. --------------------------------------------------------------ACTA Nº3-2008
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5.

---- 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. -----------------6.
---- Outros assuntos: --------------------------------------------------i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
que a Junta Freguesia colocou uma funcionária para substituir a Márcia,
enquanto está de baixa e em licença de maternidade. A nova funcionária já
está ao serviço da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público
ii)
presente na reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente
da Assembleia de Freguesia, pelas vinte e três horas, lavrando-se a
presente acta que vai ser assinada. ---------------------------------------------------
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