ACTA N.º 113
Aos vinte e quatro dias do mês de Junho 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 – Proposta de alteração ao mapa de pessoal.
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. ------------------------------------------------------------------------------------Passou-se então à ordem de trabalhos. No Ponto Um, o presidente da Mesa da Assembleia
informou que não pode estar presente até ao final na reunião da Câmara Municipal de Beja,
realizada na Freguesia em quinze de Junho de Dois Mil e Onze, aberta à população, e lamentou o
facto dos eleitos do Partido Socialista, com assento nesta Assembleia, não terem apresentado as
questões que têm trazido para as reuniões da Assembleia e que são da competência da Câmara,
nomeadamente os pavimentos em mau estado de estradas camarárias, a rectificação de esgotos,
sargetas mal concebidas e estragos provocados pela obra da rede de águas e pluviais. ---------------Não havendo mais intervenções, passou-se ao ponto seguinte. --------------------------------------No Ponto Dois, Período aberto ao público não houve intervenções pelo que se passou 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: --------------------------------------------------O presidente reuniu com a Câmara Municipal de Beja e dois representantes da empresa
Telcabo, onde reiterou o parecer desfavorável relativamente à instalação de uma antena da
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operadora telefónica Vodafone, sugerindo que a mesma fosse instalada num local mais afastado da
malha urbana da aldeia, uma vez que existem muitas dúvidas acerca dos malefícios para a saúde,
resultantes das radiações emitidas por aqueles equipamentos. -------------------------------------------O Presidente foi convocado para uma reunião com o Director do Centro de Emprego onde este
apresentou as novas condições de continuidade do protocolo celebrado entre ambas as entidades,
sendo decidido superiormente que a transferência mensal para a Freguesia será de quatrocentos e
dezanove euros em substituição do equivalente ao salário mínimo nacional. --------------------------O executivo assinala a realização da reunião de Câmara na nossa Freguesia. Foi opção do
executivo municipal realizar estas reuniões, de forma descentralizada, pelas Freguesia rurais,
considerando que a reunião foi proveitosa. ------------------------------------------------------------------A autarquia assinalou o Dia Mundial da Criança disponibilizando ao longo de todo o dia,
insufláveis trampolins e carrinhos a pedais a todas as crianças da freguesia no valor de
quatrocentos e cinquenta euros mais IVA. Realizou-se mais uma vez este ano a semana cultural e
desportiva da Freguesia de Nossa Senhora das Neves – Cultuneves. O balanço final é bastante
positivo pois foi oferecido à população um vasto leque de iniciativas de carácter desportivo,
cultural e lúdico, conseguindo manter-se o nível atingindo em edições anteriores. -------------------O presidente informou do valor dos subsídios atribuídos durante o período e informou dos
saldos no dia vinte e quatro de Junho de dois mil e onze: -------------------------------------------------Cofre – Vinte e três euros ----------------------------------------------------------------------------------Caixa Geral de Depósitos – vinte e um mil trezentos e noventa euros e sessenta cêntimos ------Caixa de Crédito Agrícola – dezoito mil seiscentos e doze euros e quarenta e oito cêntimos ----Deu-se a palavra aos membros da Assembleia, registando-se as seguintes intervenções: -------O Presidente da Mesa da Assembleia questionou quanto ao ponto de situação das obras dos
ossários, no cemitério. Tendo o presidente da junta informado que as referidas obras estão quase
concluídas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Nelson Hermosilha interpelou o Presidente da Junta quanto a diferenças nos valores
dos subsídios atribuídos aos vários clubes desportivos. O presidente da junta esclareceu que foi
seguida a atribuição realizada nos últimos anos, porém se assim for entendido pode ser feita uma
actualização dos subsídios atribuídos. -----------------------------------------------------------------------O senhor Amílcar congratula-se com a realização da reunião da Câmara na Freguesia, tendo
questionado o executivo quanto à continuidade das obras do Parque da Aldeia, referiu ainda que
após a realização das eleições, ainda se mantém a propaganda política nas ruas da freguesia,
perguntando se a Junta pode fazer alguma coisa. O Presidente voltou a lamentar a postura dos
representantes do Partido Socialista na reunião com a Câmara Municipal, uma vez que estes não
colocaram uma só questão ao executivo Camarário, sendo que a questão relacionada com o Parque

2

da Aldeia seria um bom assunto a ter sido debatido nessa reunião. Relativamente à propaganda a
Junta limitar-se-á a contactar quem os colocou no sentido de os remover. -----------------------------A dona Manuela Rosa, interrogou quanto ao estado de conservação das passadeiras
construídas ao longo da Rua Bento de Jesus Caraça, que voltaram a apresentar pedras soltas, tendo
questionado ainda quanto à manutenção dos caminhos rurais. O Presidente esclareceu que
informou a Câmara Municipal quanto ao estado das passadeiras, uma vez que a obra pertence a
esta, não podendo a junta intervir por ainda se encontrar a decorrer o prazo de garantia.
Relativamente à reparação dos caminhos rurais, a mesma está calendarizada, no entanto
desconhece quando acontecerá. -------------------------------------------------------------------------------O senhor António Coimbra interpelou quanto ao motivo que terá levado à não realização da
reunião, agora em curso, no Padrão tal como havia sido informado na última reunião da
Assembleia de Freguesia. O presidente da Assembleia referiu que essa alteração deveu-se à
possível realização de bailes de S. João, mesmo ao lado do edifício, onde se realizaria a reunião, o
que causaria bastantes transtornos. ---------------------------------------------------------------------------O senhor António Coimbra questionou, ainda, qual o custo que a Cultuneves teve para a Junta
de Freguesia. O presidente clarificou que neste momento não está em condições de poder informar
sobre o referido valor, uma vez que está dependente do contributo que a Câmara vai dar, que
actualmente é desconhecido. ----------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, passou-se ao ponto seguinte. No Ponto Quatro, Proposta de
alteração ao Mapa de Pessoal, o presidente da Junta descreveu e caracterizou o mapa de pessoal,
referindo que se debate com grandes dificuldades em recrutar pessoal. Pelo exposto sente-se a
necessidade de criar pelo menos um posto de trabalho para assistente operacional, reconhecendo,
contudo que se trata de um processo moroso e complexo. A este respeito o senhor Amílcar
entende que se trata de uma necessidade há muito identificada, pelo que espera que se consiga,
finalmente, encontrar uma pessoa. Não havendo pedidos de intervenção, procedeu-se à votação da
proposta que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a
presença de todos, informou que a próxima reunião da Assembleia de Freguesia será realizada no
Padrão ou Vila Azedo. Deu-se então por encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e vinte e
cinco 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
___________________________________________
Primeiro Secretário
___________________________________________
Segunda Secretária
___________________________________________
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