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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO

ACTA N.º 02/2008
Data da reunião ordinária: 24/10/2008
Início da reunião: 21h30m
Términos da reunião: 23h00m
Local da reunião: Sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso

Membros da Assembleia de Freguesia que compareceram à reunião:
Presidente:

Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos

1º Secretário:
2º Secretário:

José António Cordeiro da Silva
Fernando Manuel Gomes Santos

Vogais:

Leonel Martins dos Santos
Célia Maria Bento Morgado Rosa

Faltas justificadas:
Vogais:

Manuel Alfredo Henriques Vicente
Arménio Ribeiro Henriques

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

Carlos Manuel Neto Venda
João Carlos Pereira Marques

Faltas justificadas:
Tesoureiro:
Ernesto Norberto da Trindade
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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, 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. -----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, solicitou
à Assembleia para se deliberar sobre este documento na próxima Assembleia,
para que os membros possam analisar o mesmo em casa, tendo os membros
do órgão deliberativo concordado. ---------------------------------------------------2. Edificação de novo Parque Eólico: ------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda,
i)
esclareceu que o Parque Eólico da Serra das Meadas foi chumbado, não só
com o parecer do PNSAC, mas também da AIRBUS, por ser uma zona
perigosa à queda de aviões. Desse contrato a Junta recebeu cinquenta mil
euros, que não temos que devolver, pelo menos nada está escrito que nos
obrigue a isso. A freguesia de Serro Ventoso foi convidada pela Câmara
Municipal, juntamente com as Juntas de Freguesia de Arrimal, Mendiga e São
Bento a assinar um contrato com a empresa INFUSION, para um novo Parque
Eólico na zona Cabeço Gordo. A nossa Junta de Freguesia não aceitou assinar
o contrato proposto, por não concordar com algumas cláusulas. Passados
alguns dias fomos contactos pela empresa que vai implantar o Parque Eólico,
ENERSIS/GALP/MATIFER, para assinarmos um contrato para o Parque Eólico
na zona Cabeço Gordo. Tendo sido estabelecido que neste contrato a Junta
aceitaria a implantação de torres, recebendo trinta e sete mil e quinhentos
euros, no contrato promessa e receberia pela assinatura do contrato,
oitocentos mil euros, sendo adiantamento de duzentos mil euros relativos aos
quatro primeiros anos. Haverá ainda uma receita por cada megawat
produzido, de dois mil euros por ano. -------------------ii)
O Sr. Leonel Santos, questiona o Sr. Presidente se a receita de dois e
meio por cento não vai ser cobrada pela Câmara Municipal. –-------------------iii)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
que sim, mas que nós não vamos criar problemas por causa disso, sendo um
direito deles, receber essa receita. ---------------------------------------------------O Sr. Fernando, questiona a Junta de Freguesia se este contrato é
iv)
melhor que o outro que recusou a assinar. -----------------------------------------v)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda,
esclareceu que pelo menos é mais rentável, já que se negociou directamente
com a empresa exploradora, sem quaisquer intermediários. É um bom
contrato para a Freguesia que nos permite fazer alguns planos para o futuro,
pelo menos por vinte anos, prazo de duração do contrato. ----------------------ACTA N.º02-2008
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vi)
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva perguntou aos
membros da assembleia que alguém se opõe à rectificação do contrato para
este Parque Eólico. Tendo havido unanimidade na concordância de assinatura
do referido contrato.---------------------------------------------------------------------3. ---- Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos
de 2008, da Freguesia de Serro Ventoso: ----------------------------i)
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
esta revisão é apenas para introduzir a receita trinta e sete mil e
quinhentos euros a receber, pela assinatura do contrato promessa do
Parque Eólico. Sendo a mesma canalizada para uma despesa de capital,
na rubrica Centro de Interpretação Minas da Bezerra. Mais informou que o
valor gasto para esta despesa será em projectos para a conversão da
antiga casa velório inacabada na Avenida Nova neste novo centro.---------ii)
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. -------------------------iii)
Após esclarecimento das dúvidas, a revisão ao Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos de 2008, foi aprovada por unanimidade. ------4. 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 três meses, na freguesia:
concluiu-se a requalificação do centro da Bezerra; Fizeram-se algumas
pavimentações no lugar da Bezerra e em Casais do Chão; Efectuou-se
uma limpeza mais cuidada no cemitério, tendo sido todo caiado; Foi
ampliado o passeio na Rua Principal, junto à casa da Sandrina e do
Ricardo Espanhol; Estão a ser feitas valetas no lugar de Chão das Pias, à
semelhança do que já realizámos na zona do Vale; Foram retiradas todas
as paragens de autocarros, para serem limpas e reparadas, sendo
colocadas em todas uma placa, a proibir a afixação de publicidades;
Houve um concerto de coros, no Salão Paroquial e amanhã vai haver um
concerto com a Banda Portomosense, também no Salão Paroquial de
Serro Ventoso, sendo objectivo da Junta promover alguma cultura na
Freguesia; Continuamos a tentar negociação de terrenos na zona sul de
Serro Ventoso; Assinámos um protocolo com a Escola Secundária de Porto
de Mós, para termos a trabalhar aqui na Junta de Freguesia, um aluno do
nono ano a estagiar, todas as quartas-feiras de manhã. Aceitámos dar
este apoio, para ajudar a promover a integração dos alunos profissionais,
no mercado de trabalho. ------------------------------------------------------------------- Reunimos com vários técnicos, analistas e pessoas interessadas em
promover o Centro de Interpretação das Minas da Bezerra. O Sr.
Herlander possui um grande espólio de fotografias e equipamentos
utilizados na época de laboração das minas, nós reunimos com ele e
propusemos-lhe que apresentasse esse património, ele concordou e
predispôs-se a trabalhar juntamente connosco para execução deste centro
de interpretação. Pretende-se criar um espaço dinâmico ligado à
educação, onde receberemos visitas escolares, com a passagem de um
filme, reprodução de um passeio virtual de comboio, entre outras
actividades. Também se pretende recuperar a entrada da mina, na
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ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

Bezerra e demarcar um percurso no terreno, identificando os locais
interesse, tais como o bairro mineiro e outros. Quanto ao financiamento
deste projecto, contamos com algum apoio da Câmara e se o Parque
Eólico for aprovado vamos tentar contratar um mecenato com a empresa.
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva solicitou aos
membros da assembleia que apresentassem as suas dúvidas ou
sugestões, à junta de Freguesia face aos trabalhos realizados, na
freguesia. -----------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Célia Rosa, questiona o Sr. Presidente da Junta se está prevista a
colocação de algum sinal na passadeira, junto à capela da Bezerra e se é
para ficar assim, com a lomba daquela altura, já que está muito perigosa.
O Sr. Fernando Santos, refere que essa passadeira está muito alta e
que estraga muito os automóveis, tendo já recebido algumas queixas, pelo
que deveria ser corrigida. --------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
não concorda com a altura dessa passadeira, mas a Câmara vai
pavimentar a estrada que liga Alqueidão de Arrimal à Portela de Vale
Espinho, se alcatroar a parte da estrada que vai desde a capela à Portela,
vai resolver o desnível. Quanto ao sinal de aviso de lomba tem que ser
colocado nos dois sentidos.-------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva perguntou se o
Grupo Desportivo e Recreativo de Serro Ventoso vai avançar com a
construção do pavilhão atrás da sede actual, e se o projecto da zona sul
fica comprometido com esta construção. ---------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que
o Grupo Desportivo e Recreativo de Serro Ventoso realizou uma
assembleia de sócios, onde foi acordado revogar a permuta de terrenos
aprovada em assembleia de sócios à três anos atrás e, concordaram
construir o pavilhão desportivo atrás da actual sede. A Junta de Freguesia
esteve presente nesta assembleia de sócios e informou que não se opunha
a esta decisão e, que os projectos da zona sul seriam para executar,
independentemente da construção ou não deste pavilhão atrás do clube.
Mais informou que a Junta de Freguesia pediu na Assembleia Municipal
pediu apoio para a execução do mini polis desportivo e para o Centro de
interpretação das minas da Bezerra. --------------------------------------------Antes de terminar esta reunião o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia, Carlos Venda, solicitou aos presentes que se pronunciassem
sobre a compra de sepultura perpétuas vazias, no cemitério. A Junta de
Freguesia propunha que se proibisse a compra antecipada destas
sepulturas dada a lotação actual do cemitério.---------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva pediu aos membros
que manifestassem a sua opinião sobre a proposta, tendo-se decidido que
a Junta iria informar por edital a população que a partir do mês de Janeiro
de 2009, não se reservaria antecipadamente nenhuma sepultura, só
poderá vender as sepulturas ocupadas, a partir desta data. ------------------------- 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,
lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ------------------------------
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