JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO

ATA N.º 02/2013
Data da reunião ordinária: 31/07/2013
Início da reunião: 22h00m
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:
1ª Secretária:
2º Secretário:

Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos
Catarina Amado dos Santos
Luís Narciso Martins Fortunato

Vogais:

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

Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à
reunião:
Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:

ATA N-2-2013

Carlos Manuel Neto Venda
João Carlos Pereira Marques
Ernesto Norberto da Trindade

Página 1 de 5

----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia
trinta e um de Julho de dois mil e treze, pelas vinte e duas horas, na sede da
Junta de Freguesia de Serro Ventoso já renovada, estando concluídas as
obras de reestruturação. -----------------------------------------------------------------------Os membros da Assembleia, leram a ata da última reunião, afim de a
mesma ser votada. ------------------------------------------------------------------------------ Após a leitura, a ata 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 sobre os trabalhos efectuados: O Presidente da Junta
começou por informar a assembleia, que aguardou algum tempo a realizar
esta assembleia, para reunir já nas novas instalações, a fim dos membros da
Assembleia serem os primeiros a usar este edifício renovado, uma obra que
valoriza e dignifica muito a nossa freguesia. O executivo tentou reaproveitar o
máximo de materiais e comprar materiais novos em conta. A mesa que estava
na anterior sala de reuniões da assembleia, ficou na antiga escola do Mato
Velho e, compramos uma nova para esta nova sala, no entanto a junta pode
usar a sala do Mato Velho, já que partilhamos as instalações com o Rotary
Club de Porto de Mós. Conforme puderam verificar quando fizemos a visita ás
novas instalações, estamos a requalificar a zona envolvente da Barragem, a
qual não vai ter muitos espaços verdes, mantemos um carvalho que lá existe.
Vamos abandonar o projeto inicial de fazer uma rampa à frente e optamos
por colocar um painel de azulejos alusivo á recolha de água nas fontes e com
animais a beberem nos bebedouros, e no canto sul iremos construir uma
escada metálica que dará acesso á zona de lazer da barragem. Atualmente
estamos a fazer os passeios na EN362 até ao cemitério, e vão ser em toda a
extensão direitos, aceitamos a sugestão do Vice-presidente do Municipio,
Albino Januário, só será rebaixado junto ao pavilhão, mas todas as terras vão
ter entrada. Os passeios na zona do vale vão iniciar onde terminam os
passeios da freguesia da Mendiga. Em Chão das Pias vamos colocar um sinal
de zona de paragem de autocarros, para evitar que estejam lá sempre
automóveis estacionados impedindo os visitantes de parar. Gostaríamos ainda
de fazer muros “tipo banco”, na zona do Miradouro da Fórnea para proteger a
zona, caso este executivo não tenha tempo de o fazer, o próximo poderá
fazê-lo, sem grandes custos usando os recursos da junta. Também
gostaríamos de deixar a obra concluída, mas o tempo não permitirá. Nós
deixamos o projeto da Ludoteca feito e com caderno de encargos, se a
próxima junta entender pode realizar as obras, acho que será importante para
a freguesia esse espaço. Foram estes os trabalhos realizados e como habitual
estou sempre aberto para a vossa intervenção com novas ideias e sugestões.
i)
O Sr. Presidente da Assembleia perguntou como correu o passeio de
idosos deste ano. ------------------------------------------------------------------------ii)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
correu bem. A Junta habituou a terceira idade a ter passeios de qualidade que
nunca os fariam por iniciativa própria. No Alqueva estivemos pouco tempo, e
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mesmo assim á noite tivemos de correr um pouco para vermos, no Politiema
a “Revista à Portuguesa”. O executivo não vê o passeio de idosos como um
custo, o que gastamos nesta atividade é cerca de 1% do nosso orçamento
anual. Atualmente somos a junta que proporciona melhores passeios de
idosos do concelho, esperamos que a próxima junta mantenha a qualidade.
Este ano tivemos um custo extra, devido á avaria do autocarro do Município,
que nos obrigou a levar mais um motorista. Antes de terminar gostaria de
relembrar que as pedreiras são a nossa principal fonte de rendimento, e que
a junta tem capacidades financeiras para liquidar a médio longo prazo o que
fica pendente. Informo ainda que nós fizemos compromissos com mais três
pedreiras, aumento a área de exploração, na zona dos Penedos Negros, em
mais quarenta mil metros, que ainda nunca obtivemos receita, mas
brevemente iremos começar a receber esses metros. -----------------------------iii)
O Sr. Carlos Jorge afirmou que não vamos receber essa receita. ---------iv)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu
que não é bem assim, pois não se trata de uma zona verde. Informou ainda
que se os exploradores que reservaram a área que não tiverem permissão
para explorar passados três anos e quiserem continuar com a área reservada,
têm de pagar a renda á junta, independentemente de explorarem ou não. ---v)
O Sr. Carlos Jorge declarou que na perspectiva da junta e da nossa terra
se fossem aprovados seria bom, contudo tem alguma dificuldade em acreditar
por questões ambientais que seja aprovado como zona de exploração, mas
vamos aguardar. Disse que foi informado que os passeios da EN362 têm um
desnível interior, que dificulta a entrada das terras. Informou que gostaria de
fazer uma declaração de interesses á assembleia, que vai ser candidato á
junta de freguesia. ----------------------------------------------------------------------vi)
A Sr.ª Maria José observou que tem a sensação que todas as
propriedades têm acesso do lado da Avenida Nova. -------------------------------vii)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda esclareceu
que a razão do passeio ficar mais alto do lado das propriedades deve-se à
obrigatoriedade legal de deixar o passeio com um centímetro mais alto, nos
sítios onde não existem muros de habitações, para os invisuais poderem ter
algo que sirva de guia, que lhes indique que termina ali a largura do passeio.
viii)
O Sr. Carlos Jorge solicitou esclarecimento sobre qual foi o critério para
a junta construir o muro do Silvino Venda, junto á casa do Ricardo Espanhol.
ix)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda esclareceu
que quando houve a passagem da água para a zona das pedreiras, a mesma
conduta atravessou a meio uma propriedade do Sr. Silvino Venda, tendo a
Junta na altura dito que lhe comprava a propriedade, mas o Sr. Silvino não
quis, tendo-se a junta comprometido a compensá-lo mais tarde. Fazer-lhe o
muro foi a forma de o compensar desse prejuízo. ---------------------------------x)
O Sr. Carlos Jorge referiu que não estava a criticar a junta de fazer o
muro, se foi uma promessa e se as coisas se passaram dessa forma, a junta
agiu bem. Em relação ao passeio de idosos eu também sou apologista de dar
essa oportunidade, é um bom investimento. No futuro também pode-se
pensar nas crianças e escolas. Relembra a junta que ainda não recebi os
subsídios prometidos ao grupo desportivo, e agora estamos a precisar de
receber esse dinheiro, porque estamos a fazer obras na sede que ficam
concluídas no final de Agosto. ---------------------------------------------------------ATA N-2-2013
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xi)

O Sr. Gonçalo Anastácio solicitou esclarecimento sobre mudança de
motor da máquina nova, uma vez que faltou á última assembleia onde foi
falado este assunto. ---------------------------------------------------------------------xii)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, explicou que
houve falta de água no motor e por isso “gripou”. ---------------------------------xiii)
O Sr. Carlos Jorge questionou sobre o projeto da casa paroquial, se já
está feito. ---------------------------------------------------------------------------------xiv)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
não está feito, porque tivemos três orçamentos muito díspares, um de nove
mil e tal euros, outro de três mil e tal e outro com dois mil e qualquer coisa, e
a junta está para entregar ao que faz o melhor preço, ainda tentámos que o
primeiro baixasse, mas vamos entregar ao que fez a proposta mais baixa. ---xv)
O Sr. Carlos Jorge pede esclarecimento sobre a adjudicação dos
passeios, se foram diretamente à Cordivias, pois chegou-lhe aos ouvidos que
haviam intermediários. E se existe algum acordo de pagamento. ---------------xvi)
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
pedimos três orçamentos. Pedimos orçamento á Indugal, ao João Paulo da
Mendiga, e à Cordivias. A Cordivias deu-nos o orçamento mais barato em
todas as etapas. O João Paulo da Mendiga cobrava mil e quinhentos euros
para espalhar o tout-venant fornecido por nós. A junta adjudicou diretamente
á Cordivias. Nós recebemos em Fevereiro do próximo ano a renda das
pedreiras e ficam com muita disponibilidade financeira para liquidar os
pendentes. Temos um plano de pagamento elaborado, entretanto vamos
receber cinco mil euros do Município, e vamos pagar á Cordivias a cento e
oitenta dias, os valores podem ser variáveis. Informo ainda que não temos
valores em atraso, nas contas correntes dos fornecedores.-----------------------xvii)
O Sr. Carlos Jorge só o grupo Desportivo é que está em atraso. ---------xviii)
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou ainda
que recebemos o Fundo de Financiamento da Freguesia trimestralmente e
esse valor é mais que suficiente para liquidar a prestação do Leasing da
Extensão de saúde. O Protocolo mensal do município é quase suficiente para
manter os vencimentos do pessoal. Alerto ainda que a Junta não fecha
quando há eleições. A obra da junta foi pensada com estratégia financeira,
pois não encontramos nenhum empreiteiro que queira esperar muito tempo
para receber. -----------------------------------------------------------------------------xix)
O Sr. Carlos Jorge observou que deveriam deixar tudo pago. -------------xx)
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu que
estamos a pagar faseadamente. Este executivo deixa tudo contratualizado e
com estrutura financeira para não comprometer a junta a médio longo prazo.i)
O Sr. Presidente da Assembleia congratula o executivo pela obra e
sugere que se convide a população a visitar as novas instalações. ---------ii)
------ 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 ata que vai ser assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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