ACTA N.º 112
Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de Dois Mil e Onze, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, teve início na sala da Assembleia de Freguesia, a reunião ordinária da Assembleia
de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, convocada pelo seu Presidente ao abrigo do artigo
Décimo Terceiro do Decreto-Lei 169/99, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um – Período de antes da ordem do dia;
Ponto Dois – Período aberto ao público;
Ponto Três – Assuntos relacionados com a actividade da Junta;
Ponto Quatro – Aprovação e votação dos documentos de prestações de contas de 2010;
Ponto Cinco – Apreciação do inventário da Freguesia.
Estiveram presentes os seguintes elementos:
Jorge Miguel Raposo da Mata
João Manuel Ildefonso Dias
Amílcar Manuel Colaço Pereira
António Manuel Álvaro Coimbra
Maria Balbina Nobre Grazina
Manuela Rosa Crispim Ascensão
Cátia Alexandra Gonçalves
Nelson Filipe Marques Hermosilha
Agostinho Nunes Lopes
Procedeu-se à leitura da acta da anterior reunião, que foi colocada à votação tendo sido
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à correcção da ordem de trabalhos com a adenda do ponto Três. --------------------Passou-se então à ordem de trabalhos. No Ponto Um não houve nada a tratar, pelo que se
passou ao ponto seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------No Ponto Dois, Período aberto ao público não houve intervenções passou-se ao ponto
seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------No Ponto Três deu-se a palavra ao Presidente da Junta, para dar a conhecer as actividades da
Junta, tendo entregue um documento com as actividades desenvolvidas desde a última
Assembleia, no qual informou os presentes do seguinte: --------------------------------------------------Na continuidade da construção do “Parque da Aldeia” o presidente reuniu com o presidente
do município, Jorge Pulido Valente e o Arquitecto Domingos, autor do projecto. Ficou decidido
avançar com os projectos global e de especialidades durante os próximos meses de modo a
submeter a obra a uma candidatura ao PORA – Programa Operacional Regional do Alentejo –
tornando a sua execução mais viável financeiramente. ----------------------------------------------------1

O executivo adjudicou à empresa ICEBLOK, Sociedade de Construções, S.A a construção de
um edifício, no cemitério, constituído por cinquenta ossários, pelo valor de vinte mil euros mais
IVA. Segundo a proposta apresentada a referida empresa compromete-se a executar esta obra no
prazo de seis semanas após a adjudicação. ------------------------------------------------------------------O Presidente reuniu com o director executivo da EMAS, engenheiro Rui Marreiros, tendo sido
abordadas as questões da reposição de pavimentos em consequência de roturas da rede de águas.
Foi feito o ponto da situação respectivamente à correcção das anomalias detectadas na obra da
rede de água e pluviais. ----------------------------------------------------------------------------------------Tal como é habitual a autarquia promoveu junto da população, em toda a freguesia, as
comemorações do “25 de Abril”, organizando nos vários pólos jogos tradicionais, iniciativas
culturais e convívio com “comes e bebes”, contribuindo deste modo para manter viva a chama
desta importante data para o nosso pais, contrariando a tentativa de branqueamento deste
acontecimento por parte de alguns. ---------------------------------------------------------------------------O presidente informou do valor dos subsídios atribuídos durante o período e informou dos
saldos no dia vinte e seis de Abril de dois mil e onze: -----------------------------------------------------Cofre – Vinte e sete euros e doze cêntimos -----------------------------------------------------------------Caixa Geral de Depósitos – trinta e cinco mil novecentos e quarenta e um euros e vinte e dois
cêntimos----------------------------------------------------------------------------------------------------------Caixa de Crédito Agrícola – quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis euros e oitenta e sete
cêntimos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se a palavra aos membros da Assembleia, registando-se as seguintes intervenções: -------O senhor Amílcar alertou para o facto do pavimento do Largo Catarina Eufémia apresentar um
desnivelamento acentuado, sendo que numa prova de atletismo se lesionou uma atleta, ocorrendo
outras situações de quasi-acidentes devido à irregularidade referida. Alertou ainda para a má
qualidade dos chapéus-de-chuva oferecidos pela Junta de Freguesia, tendo em conta o
investimento económico realizado. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que, sobre o desnível da linha de água, não houve, até ao momento,
quaisquer reclamações da população, no entanto o mesmo pode ser corrigido pontualmente,
durante as provas de atletismo. Quanto aos chapéus-de-chuva não houve qualquer outra
reclamação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Manuela Rosa interrogou quanto à possibilidade de surgir algum problema para a
Junta de Freguesia pela participação da tesoureira, Márcia Lopes, num programa televisivo.
O Presidente esclareceu que foi tudo acautelado tendo sido tudo planeado e preparado de
modo a que não resulte qualquer problema para a Autarquia. --------------------------------------------O senhor António Coimbra referiu-se à atribuição de subsídios nos valores de cinco e dez
euros, questionando se não seria possível atribuir tudo numa tranche. Questionou ainda quanto ao
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trânsito da Rua João de Deus, se o mesmo continuará a ser feito nos dois sentidos, lembrando
alguns incómodos aos automobilistas. -----------------------------------------------------------------------O Presidente explicou que os subsídios das caminhadas são atribuídos face ao número de
participantes, o que justifica esses valores. O trânsito da Rua João de Deus, neste momento,
mantém-se na mesma situação. Para alterar terá que ser pedido parecer ao departamento de
transito da Câmara Municipal de Beja. ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa alertou para ao facto de já existirem duas ruas, paralelas àquela, com
sentido único, o que implica que a Rua João de Deus, sendo de sentido único deverá ser no sentido
inverso ao das outras duas ruas, provocando a falta de estacionamento na mesma devido às
garagens lá existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, passou-se ao ponto seguinte. No ponto quatro, Aprovação e
votação dos documentos de prestações de contas de 2010, deu-se a palavra ao executivo para
explicar as várias rubricas. Não havendo pedidos de esclarecimento, procedeu-se à sua votação,
tendo ambos sido aprovados com seis votos a favor e três abstenções. ---------------------------------No ponto cinco, Apreciação do inventário da Freguesia, o Presidente apresentou o mesmo,
informou ainda que faltam incluir neste inventário dois terrenos que por questões informáticas
ainda não foi possível inserir. ---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a
presença de todos. Deu-se então por encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e vinte minutos e
lavrou-se esta acta que depois de lida e aprovada irá ser assinada pelo Presidente da Assembleia de
Freguesia, pelo segundo vogal e por mim, primeiro vogal, que a redigi. -------------------------------Presidente da Assembleia de Freguesia
___________________________________________
Segundo Vogal
___________________________________________
Primeiro Vogal
___________________________________________
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