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ACTA N.º 111 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de Dois Mil e Dez, pelas vinte e uma horas, 

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 das Opções do Plano Plurianual de Investimentos e proposta de 

Orçamento para Dois Mil e Onze; 

Ponto Cinco – Aprovação do 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 

Esteve ausente, 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 não houve nada a tratar, pelo que se 

passou ao ponto seguinte. --------------------------------------------------------------------------------- 

No Ponto Dois, Período aberto ao público, pediu a palavra ao senhor Hélder Parrinha para 

referir que o acesso aos contentores do lixo, da rua das flores, é efectuado através de um terreno 

em más condições, com lama, propondo que o executivo resolvesse a situação com gravilha, 

deitada no acesso dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente esclareceu que os moradores afastam os contentores da respectiva gare, para esse 

terreno, não urbanizado. Na tentativa de melhorar a situação aceitou a proposta da colocação de 

gravilha ou outro material similar. ----------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seguinte. ----------------------------------------  

No Ponto Três deu-se a palavra ao Presidente da Junta, para dar a conhecer as actividades, 

tendo entregue um documento com as actividades desenvolvidas desde a última Assembleia, no 

qual informou os presentes do seguinte: ---------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente participou numa reunião promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente na 

qual foram prestadas informações acerca do estudo de impacto ambiental relativo ao futuro 

traçado do IP 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presidente reuniu com o executivo da Câmara e os outros presidentes de Junta com o 

objectivo de serem fornecidas informações acerca dos protocolos de transferências de 

competências e respectivas verbas. Foi transmitido que o município iria proceder a um corte de 

cinco por cento, relativamente às transferências de Dois Mil e Dez. No entanto, posteriormente e 

em consequência do desagrado da generalidade dos presidentes de Junta manifestado através de 

uma carta enviada ao executivo municipal, este recuou nesta intenção e deliberou que os 

protocolos se irão manter iguais aos do ano que agora termina. ------------------------------------------  

O executivo assinala a construção de lombas/passadeiras ao longo da artéria principal das 

Neves, de modo a induzir à redução de velocidade dos veículos que ali circulam, garantido uma 

maior segurança aos peões. -------------------------------------------------------------------------------------  

O executivo assinala a conclusão do pagamento à CONSDEP da obra de asfaltamento da 

estrada entre o Porto Peles e a Estrada Nacional 260. Esta obra que foi concluída em Dois Mil e 

Nove, só agora foi contemplada com a transferência da verba protocolada com o município. ------- 

O executivo adjudicou a empresa” Cimenteira do Louro” o fornecimento de três box-colvert 

com as respectivas tampas, as quais foram instaladas na linha de água junto ao Monte da Igreja. 

Esta intervenção constituía uma antiga aspiração dos habituais utilizadores daquela via dado que, 

quando ocorrem fortes chuvadas, tornava-se impossível transpor a mesma. ----------------------------  

O executivo deliberou adquirir junto da “Moviflor” todo o mobiliário para equipar o “Espaço 

Internet/Leitura” da freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 

O executivo celebrou com a Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles, 

um contrato de comodato válido para trinta anos para utilização do pavilhão instalado no terreno 

que é propriedade desta autarquia, de modo que aquela associação desenvolva ali a sua actividade 

regular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência do convite dirigido à população, o executivo participou numa reunião em que 

estiveram presentes cento e setenta pessoas com o objectivo de tentar solucionar o problema da 

ausência de toque do sino durante o acompanhamento dos funerais. Dessa reunião resultou a 

formação de uma comissão de dez cidadãos que, através de vários meios e em estreita colaboração 

com esta autarquia, conduziram à solução deste problema repondo a normalidade num direito e 

tradição antiquíssimos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O executivo deliberou adjudicar à empresa “SP Festividades” o aluguer das já habituais 

iluminações de natal a instalar na Freguesia durante esta quadra festiva. Deliberou ainda, atribuir 

ao Grupo Motard de Beja um subsidio de cem euros como forma de apoiar o passeio de “Pai Natal 

Motard” com distribuição de prendas às crianças mais carenciadas e uma visita realizada à escola 
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EB1/JI, permitindo aos alunos um contacto mais directo com os membros daquele grupo vestidos 

de “pai natal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O executivo deliberou atribuir um subsídio de trezentos e cinquenta euros ao par de danças de 

salão da Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, José Mata e Solange Mata, para promover a 

sua participação no campeonato do mundo de dança, disputado em Barcelona. ------------------------  

A autarquia promoveu mais uma vez o tradicional magusto de S. Martinho, tendo oferecido, à 

população escolar da EB1/JI e à população em geral, as habituais castanhas assadas, água-pé, 

sumos e águas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O executivo assinala a abertura do “Espaço Internet/Leitura” da freguesia. Com a 

implementação deste espaço pretende-se facultar, à população em geral, o acesso à informática, 

nomeadamente à internet, incentivando ainda práticas de leitura regular. ------------------------------- 

A autarquia adjudicou à empresa “ Vecojuncal” o fornecimento de quatro bancos de jardim. ---  

A Autarquia assinala a instalação de novos pontos luminosos na Freguesia cujo pedido já 

vinha do anterior mandato. Deste modo foram instalados postes e os candeeiros nos seguintes 

locais: ao longo da estrada que liga a Estrada Nacional 260 à igreja; na estrada da Azinhaga, no 

Padrão; no entroncamento junto ao antigo apeadeiro de Vila Azedo; no beco das traseiras da Rua 

Primeiro de Dezembro, nas Neves. ---------------------------------------------------------------------------- 

O presidente informou do valor dos subsídios atribuídos durante o período e informou dos 

saldos no dia vinte e oito de Dezembro de dois mil e dez: em Cofre, trinta e dois euros; na Caixa 

Geral de Depósitos, vinte e três mil seiscentos e sessenta euros e noventa e seis cêntimos e na 

Caixa de Crédito Agrícola, vinte e sete mil setecentos e catorze euros e trinta e três cêntimos. ------ 

Deu-se a palavra aos membros da Assembleia, registando-se as seguintes intervenções: -------- 

O senhor Amílcar Pereira agradeceu a instalação do banco de jardim no parque infantil do 

Padrão e pede a colocação de uma papeleira no largo da escola do Padrão. Continua a solicitar 

informações relativas ao Espaço Internet aberto na freguesia; a sinalização e espelhos parabólicos 

continuam sem ser resolvidos; o muro de blocos de cimento ao fundo da Rua António Aleixo foi, 

parcialmente, derrubado, no entanto faz falta para a consolidação do terreno. --------------------------  

O senhor Presidente esclareceu que o espaço internet é frequentado pela população mais idosa 

durante o dia e tarde, sendo à noite pelos mais jovens. Foi proposta formação para quem precisar, 

não tendo havido até ao momento interesse nessa formação. Neste momento esse espaço está 

aberto das dez às vinte horas, sendo este período alargado para as vinte e duas horas, no horário de 

verão. Relativamente à sinalização a Câmara Municipal vai enviar um encarregado para, 

finalmente, ser reposta a normalidade. Quanto à queda parcial do muro da Rua António Aleixo, foi 

consequência das obras da EMAS, que terminou e não foi corrigido, sendo que a Junta não se 

sente responsável pela situação, uma vez que esta é da responsabilidade dos empreiteiros da obra. 
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O senhor António Coimbra questionou quanto à responsabilidade da Junta na situação dos 

pavimentos em mau estado de conservação, na ligação Neves – Porto Peles e no acesso à igreja, 

perguntando ainda relativamente à queda frequente dos contentores do lixo, se não existe um 

modo de os fixar nas respectivas gares. -----------------------------------------------------------------------  

O presidente clarificou que, as reparações nos pavimentos das estradas, são da 

responsabilidade da Câmara Municipal, e que a Junta tem a responsabilidade de pedir a sua 

reparação, o que já foi feito, aguardando assim a respectiva reparação. Quanto aos contentores a 

Junta já tem efectuado intervenções no sentido de garantir a fixação segura dos mesmos, nas 

respectivas gares, no entanto caso aconteça algum problema a autarquia terá que assumir. ---------- 

A senhora Manuela Rosa interrogou quanto às placas identificativas da aldeia, onde o nome 

constante é de “Neves” e não de “Nossa Senhora das Neves”. Questionou ainda relativamente às 

passadeiras feitas há pouco tempo, que já apresentam deficiências com abatimentos e pedras 

soltas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou que, relativamente às placas identificativas da aldeia, as mesmas foram 

assim elaboradas no passado, não havendo intenção do executivo de alterar as mesmas. Quanto às 

passadeiras, já foi informado o empreiteiro, sendo que se aguarda reparação. Porém, a Junta já 

recolocou algumas pedras. É reconhecida a falta de material e de compactação entre as pedras das 

passadeiras. A Câmara está informada e já contactou o empreiteiro. ------------------------------------- 

O senhor António Coimbra referiu que o trânsito, devido às passadeiras, sofreu um desvio para 

a Rua João de Deus, tornando-se, por vezes, difícil transitar na referida rua nos dois sentidos. O 

presidente explicou que esse problema estava pensado que pudesse surgir, no entanto, informou 

que iria contactar o departamento de transito da Câmara para encontrar uma solução. ---------------- 

Não havendo mais intervenções, passou-se ao ponto seguinte. --------------------------------------- 

No Ponto Quatro, Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos e da proposta de 

Orçamento para Dois Mil e Onze, deu-se a palavra ao executivo que apresentou os referidos 

documentos. Foram solicitados alguns esclarecimentos, por parte do senhor Amílcar Pereira, 

respeitantes às opções do plano plurianual de investimentos, assim como quanto à proposta de 

Orçamento, tendo os mesmo sido esclarecidos pelo Presidente da Junta. ------------------------------- 

Seguidamente, procedeu-se à votação do Plano Plurianual de Investimentos e do Orçamento 

para Dois Mil e Onze, tendo, estes documentos, sido aprovados com cinco votos a favor e três 

abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto seis, aprovação do mapa de pessoal, o presidente apresentou o actual quadro de 

funcionários e o vínculo dos mesmos com a junta. Informou, ainda, que é muito difícil gerir o 

pessoal devido à rotatividade do mesmo e à sua vinculação, sendo por isso complicado exigir 

determinado nível de desempenho pelo reduzido tempo de presença na junta. -------------------------  

Foi colocado à votação o quadro de pessoal, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. --  



 5 

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 dez 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  

___________________________________________ 


