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ATA NÚMERO DOIS (2013-2017), DA REUNIÃO

ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE

BEIJOS, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL,

REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO

ANO DE 2013:

-Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, reuniu

ordinariamente a Junta de Freguesia de Beijos, sob a presidência de Carlos Alexandre

Pais Baptista e com a presença da Secretária, Andreia Sofia Coelho Marques e do

Tesoureiro, Paulo Jorge de Sousa Batista.

VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUORUM E ABERTURA DA REUNIÃO. -

Verificada a existência de quorum, eram precisamente vinte horas, o Presidente

declarou aberta a reunião.-

-De seguida, deu início aos trabalhos da ordem do dia desta reunião, nos termos

a seguir transcritos:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.

-1. TRATAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE PARA A

FREGUESIA.

ORDEM DO DIA.

-1. FINANÇAS DA FREGUESIA. ANÁLISE DOS RESPETIVOS

DOCUMENTOS.

2. RECURSOS HUMANOS. PEDIDO FORMULADO PELA CÂMARA

MUNICIPAL.

3 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014.

4 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2014.
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-5 ESPAÇO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.

-De seguida foram então tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as

seguintes deliberações:

-PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.

-1. TRATAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE PARA A

FREGUESIA.

-O Presidente da Junta usou da palavra para comunicar que havia recebido uma

carta do cidadão Antônio José Pais Cortêz, onde o mesmo solicita a cedência de uma

parcela de terreno baldio para construção de uma pequena habitação. O presidente deu

a sua opinião, afirmando que o assunto não era prioritário, devendo-se aguardar parecer

da Câmara e, posteriormente levar o assunto a Assembléia. Os restantes membros foram

também dessa opinião, isto é, analisar o assunto com mais detalhe e propô-lo para uma

das próximas Assembléias de Freguesia. ------------------------------------------------------------------

Analisando a correspondência recebida, o Presidente referiu que chegou um pedido do

Agrupamento de Escolas de Carregai do Sal, no sentido de pedir a colaboração para as

prendas da festa de natal das crianças do Agrupamento. Ficou decidido que se iria

contabilizar as crianças da freguesia que freqüentam o Agrupamento e, atribuir um valor

DO r

Foram feitos à Junta vários pedidos de donativos, a saber:

- Mordomia da Festa da Imaculada Conceição de Beijos e Mordomia da Festa de Nossa

Senhora do Ó da Póvoa da Pegada. Os elementos presentes na reunião decidiram

manter o valor de apoio que vinha sendo dado (trinta euros) mas, posteriormente, esta

questão será levada a Assembléia, de forma a tentar estipular-se um valor e recolher uma

opinião sobre estes donativos para festas religiosas, instituições e associações;
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- pedido de donativo para a festa de Natal dos Associados da Associação Portuguesa de

Insuficientes Renais; foi decidido comunicar à associada residente na Freguesia, Ana

Isabel Batista, que a situação iria ser avaliada para o próximo ano, dado que neste

momento a situação financeira da Freguesia não se apresenta positiva;

- o Clube de Futebol de Carregai do Sal, pediu um contributo para a inscrição das

crianças da freguesia que freqüentam o Clube, nos escalões de Futebol da Associação

de Viseu. O valor total ascende aos quarenta euros. Ficou decidido contribuir com este

valor, esclarecendo que o montante deveria ser canalizado para tal efeito (pagamento da

inscrição) e que no próximo ano esta colaboração será também reavaliada;

- a Associação humanitária de Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato, enviou

ofício a solicitar donativo aquando do seu peditório anual. Foi referido que o ofício já havia

chegado à Junta aquando da tomada de posse e, uma vez que esta instituição está

sempre aberta a receber donativos, poder-se-ia contribuir noutra altura;

- a Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Pardieiros solicitou apoio da junta

para curar com herbicida o campo de Futebol anexo ao edifício da mesma, tendo sido

concedido este apoio. O funcionário da junta iria proceder à cura assim que possível.

O Presidente referiu ainda que se vai iniciar a cura com herbicida apenas na área urbana

da Freguesia, pois o trabalho de corte de ervas só faz sentido com esta cura de forma a

liquidar de forma eficaz a erva cortada.

O Presidente informou ainda que já foi aprovada pela Câmara a reposição/troca de

algumas lâmpadas de luminária Pública, a saber: no Largo da Vinha da Casa e Caminho

da Costeira em Beijos e Rua dos Vales nos Pardieiros.

Foi ainda informado que no próximo dia vinte e sete de Novembro irá decorrer na Câmara

uma reunião com todas as juntas de freguesia de forma a elaborar um regulamento
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uniforme de taxas e licenças. Foi referida ainda a questão levantada por uma cidadã

residente na Póvoa de Santo Antônio, Sra. Dona Esteia Odete Rodrigues Antunes que

pretende a colocação de uma placa com o nome de um seu familiar junto à que já está

colocada no Largo Dr. Emiliano na Póvoa de Lisboa, alegando que este seu familiar (avó)

também contribuiu com terreno para a remodelação deste largo. O assunto foi já levado

ao conhecimento da Câmara e posteriormente, e assim que pertinente será apresentado

em reunião da Assembléia de Freguesia.

— ORDEM DO DIA.»

1 FINANÇAS DA FREGUESIA. ANÁLISE DOS RESPETIVOS

DOCUMENTOS.

O Presidente da Junta deu a palavra ao Tesoureiro que apresentou os

montantes que efectivos nas instituições bancárias, a saber: na Caixa de Crédito Agrícola

Mútuo 5364,91 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro euros e noventa e um cêntimos)

e na Caixa Geral de Depósitos 915,50 (novecentos e quinze euros e cinqüenta cêntimos).

Do montante existente na CCAM, o Tesoureiro esclareceu que há no momento três

cheques por descontar, que perfazem o valor de 357,74 (trezentos e cinqüenta e sete

euros e setenta e quatro cêntimos).

2 RECURSOS HUMANOS. PEDIDO FORMULADO PELA CÂMARA

MUNICIPAL.

O Presidente da Junta informou que a técnica superior de serviço social da

Câmara Municipal, Dra. Ana Marília Sousa Pega, solicitou que a Sra. Maria Helena

Figueiredo, de Pardieiros, fosse integrada na Junta de Freguesia através do programa

"Contrato Emprego-lnserção +" do IEFP.

A comparticipação do IEFP, na bolsa de ocupação mensal é de 90% (noventa
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por cento) do valor do IAS, ou seja, a Junta de Freguesia suporta o valor de 10% (dez por

cento) mais o seguro de acidentes pessoais. —

Foi decidido, após análise da situação, aceitar a cidadã, mas com a ressalva de que,

caso surgisse algum problema na sua atuação e conduta, o contrato seria rescindido da

Ho li intcjUd <JUI l Lei. ™

—3. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014.

O Presidente da Junta deu a conhecer o Plano de Atividades para 2014, dizendo

que o mesmo reflete os grandes objetivos da Junta de Freguesia para o próximo ano,

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. O documento segue em anexo à ata

(Anexo l)

-4. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2014.

O Presidente da Junta expôs aos presentes todas as rubricas do orçamento,

receitas e despesas, explicitando uma por uma. O orçamento foi aprovado por

unanimidade indo agora para aprovação da Assembléia de Freguesia. O documento

segue em anexo à ata (Anexo II).

5 ESPAÇO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.

Antônio Pina, morador na localidade de Beijos, interveio informando que

relativamente ao pedido formulado pelo cidadão Antônio José Pais Cortêz, este já havia

efetuado o pedido anteriormente, tendo a junta cedido terreno no baldio junto à Rua dos

Castelos, perto da casa do Sr. João Carlos Oliveira. O cidadão requerente não aceitou o

terreno cedido, pois pretendia uma parcela de terreno junto da casa de seu pai. O

interveniente Antônio Pina referiu que, na sua opinião, esta situação deveria ser bem

avaliada, pois junto à localização pretendida existem apenas pedras e um caminho

oúblico. havendo ainda a hipótese da mesma zona ser considerada como local de
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interesse arqueológico. Referiu também a questão do alargamento do cemitério, dizendo

que este já é um problema antigo e que o último alargamento já foi mal foi feito. Sugeriu

que deveria ser equacionada a colocação de gavetas, de modo a disponibilizar mais

espaço. Referiu ainda várias questões ao nível dos terrenos confrontantes com vias e

caminhos, devido à recusa dos proprietários em permitirem o alargamento dos mesmos.

Informou que em atas antigas deveria haver mais informação sobre estes mesmos

assuntos e que o presente executivo deveria consultá-las para ter uma melhor idéia do

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA.

Eram precisamente vinte e duas horas e quinze minutos quando o Presidente

deu por concluída a agenda da ordem do dia desta reunião.

Para constar se lavrou a presente ata que colocada a votação foi aprovada por

i inanimiHíiHoU l Idl III l MVJdvlC.

-ENCERRAMENTO.

E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Junta de Freguesia deu por

encerrada a reunião, quando eram vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada nos termos da lei.

-O Presidente:

-ASecretária

-O Tesoureiro


