Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º1/2007
Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano dois mil e sete,reuniu na sala de Assembleia de
Freguesia, pelas vinte e uma horas e trinta minutos a Assembleia de Freguesia da Vila de Santa
Catarina em Sessão Ordinária ,com a seguinte ordem de trabalhos :
1-Período de Antes da Ordem do Dia---------------------------------------------------------------------------------------2-Informação do Presidente acerca das actividades da Junta.------------------------------------------------------3-Apresentação das contas de Gerência do ano 2006 e as Grandes Opções do Plano para o quadriénio
2006/9--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-Ratificação
do
Protocolo
para
a
Universidade
Sénior
de
Caldas
da
Rainha.-----------------------------------5-Ratificação
do
Contrato
com
o
Centro
de
Emprego.-------------------------------------------------------------------6-Ratificação
do
Contrato
com
o
Cencal.------------------------------------------------------------------------------------7-Alteração do Quadro de
Pessoal da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------8-Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram a esta reunião os Senhores Nelson Alexandre Coito Estrela e Manuel Fialho Isaac.--------------A Junta de Freguesia esteve presente com todos os seus membros .----------------------------------------------Assistiram a esta reunião a Senhora Maria Alice Pereira Ribeiro,residente do Casal do Bicho e os
Senhores Joaquim Maria Carpinteiro e Alfredo Jorge Rosário Pina residentes no Peso.---------------------Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, deu-se de imediato início aos trabalhos com a
leitura da acta. Terminada esta, o Senhor Artur Fernandes, pediu para acrescentar ao seu voto contra o
orçamento de 2007,”por este já conter verbas da transferência dos serviços dos CTT para a Junta”.-----Após este esclarecimento, foi a acta colocada a votação, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------No Período de Antes da Ordem do Dia ,usaram da palavra :---------------------------------------------------------Rui Santos, solicitou aprovação de um voto de pesar, pelo óbito do Senhor José Freire,o qual, como
referiu fez parte da Assembleia de Freguesia, como vogal, durante três mandatos, tendo sempre
orientado as suas intervenções na resolução dos problemas da Freguesia, como o signatário
testemunhou. O voto de pesar foi aprovado por unanimidade;-------------------------------------------------------Alice Ribeiro, solicitou colocação de um Ecoponto no Casal do Bicho; referiu observar entulhos vários,
incluindo animais mortos, logo após a residência do vizinho António Ramalho; poste de iluminação
pública, junto á sua residência com lâmpada fundida , a qual continua por substituir, apesar de ter
ligado para os serviços da EDP e dois aquedutos entupidos na Rua Principal, um pouco depois da
residência da Senhora Maria Rosa e outro junto da residência do Senhor António Ramalho.----------------Joaquim Carpinteiro, solicitou reabilitação da antiga ponte de chamada estrada Militar e que servia o
Peso nos tempos mais recuados. Hoje em dia esses acessos são impraticáveis mas recuperada esta
facilitaria imenso os fazendeiros, tanto de um lado como do outro do rio.-----------------------------------------Presidente da Junta, respondeu dizendo que os Ecopontos são atribuídos pela empresa Resioeste, um
apenas por Freguesia; os entulhos estão a ser depositados do lado pertencente do Vimeiro, quanto aos
aquedutos, a Junta vai tomar providências e quanto à ponte só a Hidrálica pode efectuá-la.----------------Artur Fernandes, interrogou Presidente de Assembleia se já havia enviado o louvor aprovado nesta
Assembleia pelo desempenho da EBI, aquando do Foral. Senhor Presidente, pediu desculpa pelo
esquecimento, mas enviá-lo-á em breve .---------------------------------------------------------------------------------Helena Brito, perguntou ao Presidente da Junta, quem limpa os rios hoje em dia e informou haver
aqueduto partido junto á sua residência no Peso. -----------------------------------------------------------------------Presidente Assembleia, perguntou Presidente da Junta se podia dizer quantas queixas deram entrada
na Junta e quantos foram satisfeitos .---------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta, informou que essa estatística está por fazer, mas prometeu efectuá-la.---------------Sobre o ponto nº 2, Presidente da Junta, apresentou listagem pormenorizada dos trabalhos efectuados
no primeiro trimestre, conforme documento que se anexa.------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia, informou que corre pela Freguesia que os funcionários da Junta, são todos
da mesma família e terminou endereçando à Junta, parabéns, pelo aparecimento do Boletim.-------------Presidente da Junta, respondeu explicando, terem sido abertos concursos e os poucos que se
candidataram eram de longe, desistiram, ficando os da terra ocupando os lugares, como são os casos
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da Carla, Maria José e Delfim.------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas vinte e três horas e trinta minutos, abandonou os trabalhos o Senhor Artur Fernandes, o qual já
havia dito não poder estar até muito tarde.--------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nº 3, Presidente da Junta, apresentou e defendeu as Contas da Gerência do ano 2006,
assim como as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2006/9. ---------------------------------------------As contas apresentam um saldo positivo no montante de 21.952,70 (vinte e um mil novecentos e
cinquenta e dois euros e setenta cêntimos ), cujo valor transita para 2007. --------------------------------------As contas do exercício 2006 foram aprovadas por unanimidade. As Grandes Opções do Plano, foram
igualmente aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------O ponto nº 4, foi aprovado por unanimidade a Ratificação do Protocolo para a Universidade Sénior de
Caldas da Rainha .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto nº 5, foi também aprovado por unanimidade a Ratificação do Contrato com o Centro de
Emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O ponto nº 6, foi igualmente aprovado por unanimidade a Ratificação do Contrato com o Cencal .-------O ponto nº 7, foi também aprovado por unanimidade a Alteração do Quadro de Pessoal da Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº 8, intervieram:
Manuel Ribeiro, necessita nova paragem na Portela, solicitou comparticipações nas despesas do
arranjo do Nicho junto EN 360; perguntou pelo início dos trabalhos de alargamento da Estrada da
Abrunheira ; informou que descargas da vacaria estão sem solução, mas através da abertura de novo
aqueduto talvez resolvesse o assunto; vala aberta no alcatrão junto à ex Escola Primária no Casal do
Bicho ainda sem alcatrão e finalmente informou ter havido dois acidentes, na Portela, junto da sua
residência, que danificaram as grades metálicas da curva. Pergunta quem arranja? --------------------------Pedro Rocha,na Rua Relógio do Sol na Mata, houve deslizamento de terras para o alcatrão, o que
dificulta o trânsito; Edital com a convocatória da reunião desta Assembleia de Freguesia , não apareceu
na colectividade e terminou louvando as actividades desportivas que a colectividade do Peso tem
levado e está para levar a efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------Helena Brito,recomendou haver necessidade de melhorar sinalização no Peso. -------------------------------Rui Santos, solicitou alcatroamento da estrada Casal do Bico/ Casal da Coita , não só porque faz
extrema de Freguesia mas também , porque retiraria 50% de trânsito do centro de Santa Catarina,
sobretudo o oriundo do Peso, Vígia, Cumeira e Vimeiro. Outra estrada, igualmente extrema com a
Benedita, deve também ser alcatroada ,até á Fonte da Senhora ,pois não podemos esquecer que já
estamos no século XXI ; solicitou notícias sobre o Castro e terminou referindo, gostar de ver de novo a
Junta de Freguesia, fazer parte dos órgãos sociais da Anafre, como já aconteceu anteriormente onde
muito se aprende sobre gestão autárquica. -------------------------------------------------------------------------------Nelson Carpinteiro, também louvou programa de actividades a levar a cabo pelo Grupo Desportivo do
Peso; o Boletim da Freguesia, passar a ser semestral e página na NET, precisa-se. -------------------------Joaquim santos , Presidente da Assembleia, reforça alcatroamento das estradas que façam extremas
de Freguesia com outros os quais não são só extremas de Freguesia, são também de Concelhos. ------Presidente da Junta responde informando : Paragem de autocarro foi solicitada à Rodoviária ; vão
ajudar nas despesas do Nicho ; estrada da Abrunheira, espera que o Senhor Presidente da Câmara
venha ao local, por um lado e, por outro falar com os residentes, cujos muros terão de ser derrubados ;
muro do Raúl Matias, aguarda projecto ; EDP, vai colocar novos pontos de luz na Portela; as
convocatórias para as colectividades , foram para os CTT a tempo e horas , a sua não recepção devese a atraso dos serviços postais ; Castro , aguarda classificação Nacional /Regional, conforme o seu
interesse ;Junta vai colaborar no Torneio do Peso ; alterações de trânsito estão em apreço na Junta
antes de irem à Câmara e sobre sinalização , vai concretizar-se só a nível rodoviário , toda a outra,
informativa, toponímica,etc., vai ter de esperar , pois os seus custos são significativos. ---------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente Sessão encerrada pelas zero horas e cinquenta minutos
e, para que conste se lavrou esta acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada. ------------------
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