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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO

ACTA N.º 03/2010
Data da reunião ordinária: 27/09/2010
Início da reunião: 21h10m
Términos da reunião: 22h30m
Local da reunião: Sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso
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2º Secretário:

Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos
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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia vinte
e sete de Setembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e dez minutos,
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, 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. ---- Informação à Assembleia sobre o Mapa de Revisão
orçamental da despesa:------------------------------------------------i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
se efectuou uma intervenção no depósito sul da Barragem, por este motivo
surgiu uma nova despesa, que não estava prevista no orçamento inicial
aprovado, por esta assembleia, havendo necessidade de fazer uma revisão
orçamental para criar uma nova rubrica. O valor previsto para a nova rubrica
“Barragem – Isolamento de depósito Sul” é de sete mil euros, sendo
cabimentado por transferência de dois mil e quinhentos euros das rubricas
“Associação de Turismo” e “Recuperação da escola de Mato Velho” e dois mil
euros da rubrica “Apoio a Obras Comissão da Capela Chão das Pias”e não
alterou o valor global do orçamento.--------------------------------------------------ii)
O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre a Revisão do Orçamento de dois
mil e dez.----------------------------------------------------------------------------------iii)
O Sr. Carlos Jorge questionou se o depósito apresentava efectivamente
uma Ruptura e se o facto de estar Roto determinou a qualidade da água.-----iv) O Sr. Presidente da Junta esclareceu que realmente o depósito
apresentava uma ruptura, mas a qualidade da água não foi afectada, a água
é analisada periodicamente pela Câmara Municipal de Porto de Mós. Mas para
que não haja dúvidas passo a explicar o porquê dos problemas apresentados
na água. Existem duas torneiras ao pé da casa mortuária, ao pé da Igreja
Paroquial, ao pé do salão paroquial e ao pé do Clube e acidentalmente uma
das torneiras que se encontra na casa mortuária foi fechada fazendo com que
o circuito da água fosse alterado, desta forma a água da rede foi parar ao
circuito dos fontanários da freguesia.-------------------------------------------------v) O Sr. Carlos Jorge observa que a Junta De Freguesia De Serro Ventoso
deveria ter feito um comunicado acerca da qualidade da água á comunidade.
vi) O Sr. Presidente da Junta reconhece que efectivamente deveria ter sido
feito o comunicado mas na altura não era muito fácil visto não termos a
certeza do problema ao certo.---------------------------------------------------------vii)
O Sr. Presidente da Assembleia verificou que todas as dúvidas foram
esclarecidas e como tal pôs mesmo a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------2.
---- Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na
Freguesia nos últimos meses e outros assuntos: -----------------------ACTA Nº3-2010.doc
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viii)

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
sobre os trabalhos realizados nos últimos meses, na freguesia estando
disponível para esclarecer algumas dúvidas ou receber algumas sugestões. --ix)
O Sr. Carlos Jorge pede esclarecimento sobre a Associação de Serra de
Encantos e questiona sobre o perímetro do PDM que irá ser atribuído à
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------x)
O Sr. Presidente da Junta esclarece que a Associação de Serra de
Encantos é composta pela Junta de Freguesia de Serro Ventoso, pela Junta
De Freguesia De Alçaria e pela Junta De Freguesia De Alvados apesar de
terem sido convidadas a integrar no projecto seis freguesias. Um dos
objectivos da associação é a criação de uma marca para divulgação dos
produtos regionais com vista à produção e comunicação dos produtos.--------xi)
O Sr. Presidente da Assembleia pronuncia-se a cerca do PDM e afirma
que a própria Câmara ainda não tem noção do perímetro do PDM que irá
atribuir a cada freguesia.----------------------------------------------------------------xii)
O Sr. Presidente da Junta na outra reunião de assembleia falamos
sobre as minas da Bezerra e retomando o assunto informo-os que a ideia
sugerida pela Gonçalo sobre a implementação do Centro Interpretativo das
Minas na Bezerra foi exposta na câmara, mas não foi bem aceite pela mesma
e não há empenho da parte da mesma para isso. Mas caso, não seja possível
o centro interpretativo vai ser feito na antiga casa mortuária. Não vai deixar
de se fazer este projecto.--------------------------------------------------------------Um outro assunto as taxas praticadas e as tabelas de preços utilizadas na
Junta De Freguesia De Serro Ventoso estão em conformidade com as outras
juntas de freguesias do município. Foi feita uma análise onde se constatou
que os preços praticados são equivalentes. -----------------------------------------xiii)
O Sr. Carlos Jorge diz mas já foi proposto isso à câmara?------------------xiv)
O Sr. Presidente da Junta já propôs cerca de duas vezes à câmara, mas
não há acordo nem cedência por parte da câmara.--------------------------------xv)
O Sr. Gonçalo Anastácio questionou se a estrada do Vale (ao pé da
casa da Luzia) vai ser recuperada?----------------------------------------------------xvi)
O Sr. Presidente da Junta a junta não tem meios para resolver isso e à
uns tempos o Arlindo Martins Costa foi lá com uma máquina e não
conseguiu.--------------------------------------------------------------------------------xvii)
----- 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 duas horas e trinta e cinco
minutos, lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. -----------------
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