------- Aos vinte e nove dias do mês de
dezasseis homs

DeTcmbr-o

do ano clois mil e heze,

c quinze ninutos, rcrLniu na Sedc da Junta de |regucsia, en

pelas

<e<s)o

ordinária, r'rão estando presente o mcnrb«r Pada Cristina Pires Coelho. com a seguilltc
ordem dc trabalhos:--

]2_

PERÍODO ANTES DA ORDENI DO DIA

2

PEÚODO DA ORDEM DO DIA:-

-----: 2.1

Lcitura e aprovâção da ata da sessão anterior;------------- --2.2 Aplescrtâçào, -Àpreciaçào e Aprovação.lo Plano de Àtjvidadcs e
Orçrrrrcnto p"rt 20ll:---. -----------------_'
--^^-----2.3 Apresenlação, ApreciaÇão do Malla dc Pessoal para 2014;*..------------e Votação de 'l'axas e Licenciamentos.
---------2-4 - ApreseDtaÇâo.
^prcciaÇão
no uso cle competênciascodorme ploposta da JunÍa de Freguesia
pelo Declcto-Lei n." 75,'2013 de 12 de Setcnrbro: ----------------a) cmolumenlos de sccreta a;-----------_

2.5
2.6

b7 carridcos c 3atÍdcr'.:-----------'
c) cemitérios da Freguesia;---d) ocupação da via pública paIa r,endedores ambularltes.--------------- -Rati[icaqão dc de]egaqão de competênciâs -Apresentação. discussão e aplovação do Regimcnto da Assembleia dc

regre.ia.-------------2.- Irfurnrxçóe. di .lrr.1rd de FreaLe'la.-2.8- Autorização pata receber a quaotia da divida a Junta de FregtLesic c e
lixação da rcnda pela LÍilizaçâo do espaço ondc sc enconlra os corrtontores no parque da
Panas<1,<ir :r .-------.
J lnre v<nçao do Lihlicu ----- -----------------l-

-----O Presidenle da Assembleia de lreguesia abriu a sessão felicitando os prescntes ----

-----De segriida foi lida a acta dâ lomaala.lc posse que corstara nos alquivos da
Assembleia de Freguesia e que scrá assiiada pelo Presidenle da Asscfibleià e prilnciro
Secretario. Não constavil no Edital, porque esta é apcnas

pequena alteração quc

Íbi retilicada. Esta acta foi

lônral. atcndendo a uma

aprovada por maioria. lendô

abstido o Sr. Ricardo. irembro da lista'Mais c Melhor pela Irrcguesiâ"

se

---------------:--

-----De seguida ibi ]ida a acta numero dois e de seguida foi posta a voLação sendo
aprovada por maior-ia , lendo sc abstido iJ S1. Ilicardo.--------------

-----O Sr. Prcsidenle da Assembleia leu a corcspondência recebida dos nembros
Assembleia lregucsia. onde l'oi pedido de suspeúsão
meses do membro da Assembleia

c1e

mandato por um

da

pe odo de seis

dc l-reguesia pelo PS Sr. Pedro Batista Djas, e do

menlbro da Àssembleia de Freguesia pela

lista "Mais e melhor pcla I'reguesia"

Sr'"

Margarida Soha Alves Gregório Pcreira de lvloura pol igual período de tempo, sendo
aindaiustificada a sua faitâ.------------.---------Ponto um: O Presidente da mesa propôs o Voto de Pesar em nome da bancada do

PS e subscrilo pol

todos os memblos da bancada, pelo fâlecimento do Sr'. Allredo

Bemardino no passado dia 12 (doze)de Novenrbro de 2013(dois mil e heze). Depois de

lido foi aprovado por unanimidade. O Autalca Sr. Fausto plopôs ull-r minuto de si1êncio,

foi

aprovado e de seguida respeitado por todos. l"oi posla a votação a ordem do

trabalhos e l'oi proposto pelo Sr. Fausto a alteração do ponlo 2.7 pala 2.2 âltelando

todos da oldcm de tmbalhos. O ponto 2.7 era sobre
inlbmações da Junta de Freguesia e este foi o ponto que foi proposto e aprcvado,
âssim o rumero dos pontos

subindo os reslírnLec urn porto.--------

----Ponto dois ponto um: Leitura c aprovação da sessão anterior. depois de lida foi
posta

a votação e

Sr. Ricardu

foi aprovada pot maioria com

a abstenção do Membrc cla Assembleia

simio.--

Pa:rando -------------

----Ponto dois ponto dois : Informações da Junta de Frcguesia. O Sr. Prcsjdente da
Juota enumeLou as reuniôes das anexas coln as respectjvas populações. Na rcuniào com
a LUREC

, foi afirmado pelo Sr." Rú

Ran-ros que se maotinha a situâção

iniciai e l'oi

decidido a Junta apresentar uma proposta. O Pr-esideÍte da Junta leu toda a inlbanação
que sera xnercdâ â Acld.----------. __-------

----Ponto dois ponto lrês: Apresentâção, Apreciação e A.provação do Plano

de

Atividades e Orçamento para 2014 (calorze).----------------*--

--Foi

dada a palavra ao Sr. Presidente da Juntâ que leu e deu por esctito a ílíormaç5o

sobre o orçameúto, informando que este não passava de um plano de intenções. porque

a Cànda até a presente data não tem verbas definidas para as Freguesia, contando
sonentc com

âs

receitas fixas, esta informação será anexada a acta.-------------------------

-----De seguida o Sr. Fauslo disse que seguido a Lei'1512013 têrn de ter os valoros
cabineotados e as verbas definidas .----_----

-----Foj pôsto a votação â aprovação do Plano de Actividades e Orçamento pârâ 2014
(catoaze) , tendo votado favorâvehnente os quaho elementos dos PS e dois contla do

Sr. Ricardo e Sr. Fausto "Mais e Melhor pela Freguesia".

O

Sr. Fausto afinrou que

voto contra não eü pelo corrteúdo do Plano e Orçarnento mas sim por não cumprir a Lei
7512013. por haver rubdcas abcltas com vaiores Dão cabinentados.-------------------------

-----Ponto dois ponto quatro : Apresentaçãro, Apreciàção do Mapa de Pesso:rl para 2014

(cdlor./c)------------------Foi dada inlomação pelo Sr. Presidente da Junta que o Mapa aprcscotado nào era
defiDitivo e que na próxima Assembleia seria apresentado o dehnitivo, sendo este tàito
na secção rcsponsável da Cànara Municipal, o mapa existerÍe terá continuidade até ser

iuh.tituido.--- ------

---O

Sr. Fausto pediu a palavra dizel que o mapa não tcm vâlor por não tcr

conLintúJ.rJe. --------.

-----O Sr. Presidente da Junta pediu a palawa para clizel que as afin'nações não passam
de relorica.

------------

-----Passou-se de seguida a votagão. votando contm

o Sr. Ricârdo, abstendo-se o SÍ

Fausto, votando favoravelmente os quatro elemenlos do PS, pelo que l'oi aprovado poÍ

mrioria.---------------

--.--Ponto dois ponto cinco: Apreselrtação, Apreciação

e

Votação de Texas

e

Licenciâmentos, confonne proposta da Junta de Freguesia no uso clc compelências pelo

Decreto-Lei n." 7512013 de 12 de Setembro: a)emoLumentos de secrctaria; b) canídeos e
gatídeos; c) cemité os da l'-reguesia;

d) ocupaçâo da via pública pala

veodedores

ambulcntes.------- -----

---Foi

dada a palâvrà âo Sr. Pteside[te da Junta onde explicou os rcspectjvos

documentos,-----------

-----Tomou a pala\Ta

o Sr. Iaüsto que não

concoLdou com

a Taxâ de

lntLrnaçõcs

Tempoúrias em Gavetões por 5 (cinco) anos, por não concordar com a ta\a aplicaú
Assim em função dâ discussâo gaada com a taxa de Inumâções Temporáia a Junta de
Freguesia aceitou retilar a referida l'axa do Reguliünento dc Taxas e Licenças .---

----'Ponto dois ponto seis: Rârillcação

-

_---

de delegação de compelências

Foi proposta, pelo Presidonte da Mesa da Assembleia a ratiÍicação da delegação
competências. Os memblos preseites na Assembleia, ratificaram,

pot una

de

ll1idade,

todas as competênciâs delegadas no Presidente da Julta de Freguesia. José da Trindade
Branco â e que, este, entenda por convedente aceital. ----------_---

--

Ponto dois poDto sete: Apreseltação, discussào

e aprcvação do Regimelto

da

A.semhleil de I |egucsi-.----------------Foi proposto pelo Sr. Fausto o âdiamelÍo destc ponto, co[cordaldo os lestantes
elementos da Assembleia, atcndendo â que a Asscmbleia
viíúas horas.

já

se

linlu

proLongado em

----Porto dois ponto oito: Autolização para rcceber a quaotia da divida a Junta

de

Freguesia e a lixação da rendâ pela utilização do espaço onde se encontra os contcntores
no Parqrc da Paoasqueira.---------------------

O Presidente da.Tunla infoonou que os valores se mantinham refercnte a divida
3 640,00€(três mil seiscentos e quarenta euro§), Íoi aprovada esta proposta com a
ressalva de que a Junta c a Assernbleia não estaria de acordo com esta vcrba, pelo que se

poderia cortinuâl a pressão por valorcs mais justos.--___-----------

-----O valor proposto pela Assembleia pela renda do espaço onde se encontla
contentores da Panasqueita,

Íoi

o valor

ptoposto pela Assembleia

euros)e a.Iunta comprometeu-se a fazl-r â proposta a

os

1000,00€ (mii

LUREC.----

----'Ponto três: Intervenção do Púb1ico.----

-.--O

Presideote

da Mesa da

Àssembleja dirigiu-se aos presentes

comunicando-lhes que, caso qujsessem

interir,

na

§cssão.

se poderiam escrever e the seria dada a

palawa por ordem de inscrição. Após âs inscrições Íbi clada a palavra a cada um dos
inscritos, ficando acordado que, o Prcsidente da Junta ou o Prcsiderlte dâ Mesa da
AssembLeia iriam responder às questôes no

fillal de todas

as illtervenções.

-----------------

----O primeiro inscrito lõi o Sr. .losé Nunes solicitou a reparação dâ Escadaria do Bâiiro

e

do Pombal (ertre o Sr. José

Fontes e José Nunes) que oIêlecia algum

^gostinho

perigo puhlico.--------

-----O segundo inscrito foi o Sr. Ca os Antunes., que usou da palawa par-a perguntal ao
Sr.'Presidente da Junta se haveria algum pedido de auditolia as contas da Julta , e se
tinha coúecimento que na pafte inferior da Panastlucira o sareamento con-ia g ceu
abelto e ainda se já podia informar sobre a situação da captação das águas e os scus
prejuizos para a saúde pLLblica.-

----------

-----O Sr. Presidente da Junta jnformou qu(] descorúecia a situação mas
ao locrl para uma mel ror r e ri ll c-rcáo.

-:--O

_

_--

íia

deslocar-se

----------- --- ----_

Sr. Presidente respondeLr ao Sr. Cârlos Antunes que não

ilja ploceder

a qualquer

auditoria, sobrc o saneamento que iria intbrnar ADC e avcriguar no respcctivo local a
situação , sobre a captação de águas âguaÍdo uma resposta do

l{ospital.------..----------

----- Nada mais havendo digno de rcgisto, deu-se por encenada a sessão,

ala

qual

se

lavrou a presente ata que, depois dc lida e aprovada em minuta, vai sel assiltada pelo
PresiJenre qpcla \ecre.,u ia da \4esJ da Assenbleiir' ---_-_----

fi+ert::--!e:==----

O prc.idenre dJ \4c.r:
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