ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR.3/2017
-------------- ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE. ------------------------------------ Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil e dezassete,
compareceram para uma reunião ordinária, de acordo com a convocatória
em anexo, os membros da Assembleia de Freguesia, Senhores Luis Armando
Rodrigues Soeiro, Cecilia Maria Antunes Soeiro de Matos, António Alves
Rocha, António Ricardo Nunes Eusébio, Maria Gabriela Ferreira Varela,
Filipe Miguel Capitão Grilo, e Miguel António Leitão Varela. Faltaram os
senhores André Filipe Espadinha Dourado, Linda Carla Milheiras Mendes
que para o efeito não justificaram a sua falta, e Miguel António Leitão
Varela que telefonou a informar que não podia estar presente ficando de
enviar a respetiva justificação por escrito. ----------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia após a marcação
das presenças e faltas deu inicio ao período antes da ordem do dia. ------------------ PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA – O senhor Presidente
da Assembleia tomou a palavra e informou que tinha uma moção dos
elementos da CDU, assinada por todos a qual se passa a transcrever:--------“Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Galveias
expressam o seu mais profundo pesar pela catástrofe ocorrida na
região centro do nosso país, desde o passado dia 17 de Junho corrente.
Manifestam sentidas condolências aos familiares das vítimas e
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enaltecem o heroico papel de todos que enfrentaram as várias frentes
de fogo. Os problemas da floresta nacional e as catástrofes não
resultam apenas das condições climatéricas extremamente adversas.
Decorrem também da destruição da pequena e média agricultura, do
desaparecimento de muitos milhares de explorações familiares, do
despovoamento e de desertificação do mundo rural e do interior do
nosso país. Decorrem também de alguma desresponsabilização do
Estado na gestão da floresta, na prevenção e combate a incêndios, no
ordenamento do território e combate à desertificação humana do
interior do país. Os eleitos da CDU propõem que a Assembleia de
Freguesia de Galveias sugira à Junta de Freguesia de Galveias que
apoie, sob a forma do apoio possível para ajudar a minorar os
prejuízos causados por aquela catástrofe a quem perdeu os seus
haveres de uma vida.” ---------------------------------------------------------------- Esta moção foi posta à votação e foi aprovada por unanimidade.--------- Dando continuidade ao período antes da ordem do dia, o senhor
Filipe Grilo apresentou por escrito os seguintes pedidos de informação, que
pretende lhe sejam fornecidos pela Junta: ----------------------------------------1º. Cópia de todos os contratos de arrendamento existentes a esta data, de
prédios urbanos, rústicos ou mistos, que sejam propriedade da Junta de
Freguesia de Galveias, incluindo a respetiva cópia da caderneta predial;----2.º Detalhe do mapa de pessoal, empregados à data de hoje, incluindo a
categoria profissional, antiguidade e vencimento; ------------------------------3.º Cópia de todas as prestações de serviço que o Executivo da Junta de
Freguesia celebrou com as mais diversas entidades e que estão a decorrer e /
ou irão iniciar-se em breve; --------------------------------------------------------2
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4.º Lotação máxima diária admitida para entrada de pessoas no Óasis Parque
Piscinas, bem como o alvará licença atribuído pela entidade competente que
regula o funcionamento dos parques. ---------------------------------------------Adicionalmente, solicita também a planta de evacuação do recinto e cópia
da apólice do seguro do Oásis Parque; --------------------------------------------5.º Cópia de todas as guias de transporte e talões de cubicagem da madeira
de eucaliptos que o Executivo da Junta de Freguesia de Galveias vendeu
das Herdades do Olival de Santa Maria, Vale de Penedo e
Cantarinho/Tremelgas. ---------------------------------------------------------------- Como não foi apresentada mais nenhuma questão por parte dos
membros da Junta e da Assembleia passou-se de seguida ao PERÍODO
DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------- PONTO UM - “APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA
SESSÃO ANTERIOR” -------------------------------------------------------------- Dado que nenhum dos membros da Assembleia apresentou
qualquer questão sobre a ata, foi a mesma submetida a votação, sendo
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- PONTO

DOIS

–

“

INFORMAÇÃO

DA

SENHORA

PRESIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA
NOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2017” ---------------------------------- A senhora Presidente da Junta tomou a palavra não fez quaisquer
referências à informação, mas mostrou-se disponível para prestar os
esclarecimentos considerados necessários por parte dos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------- Não sendo a mesma objeto de qualquer pedido de esclarecimento,
os membros da assembleia tomaram conhecimento. -------------------3
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PONTO TRÊS – REVISÃO AO ORÇAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS PARA O ANO DE 2017. ---------------------- A senhora Presidente da Junta tomou a palavra e explicou que esta
revisão ao orçamento é perfeitamente normal de acordo com as normas
legais, que obrigam à inclusão do saldo ou parte deste que resultou da
atividade da Junta no ano anterior. Neste caso, foi utilizado apenas uma
parte do saldo, no valor de € 560.040,00 (Quinhentos e sessenta mil e
quarenta euros), que foi distribuído por diversas rubricas, reforçando
várias verbas. --------------------------------------------------------------------Se, verificarmos e de acordo com a informação que foi prestada aos
membros da Assembleia, tivemos nos últimos meses um conjunto de
investimentos, nomeadamente em máquinas que foram necessárias
adquirir, como um trator, um dumper, uma grade de discos vinhateira, um
atomizador, um distribuidor de fertilizantes, estes faziam parte das
necessidades mais prementes, no entanto, verifica-se que ainda há
necessidade de adquirir mais alguma maquinaria, nomeadamente uma
retroescavadora, pois a existente está velhinha e mal começa a trabalhar
avaria de imediato, esta será uma situação a ponderar de acordo com as
nossas disponibilidades financeiras. ------------------------------------------------- Portanto o orçamento que foi aprovado pelos senhores membros
da Assembleia de Freguesia extraordinária, realizada no mês de Março,
foi de € 2.016.000,00 (Dois milhões e dezasseis mil euros), e agora com
este reforço, ficará com uma previsão de € 2.576.916,00 (Dois milhões
quinhentos e setenta e seis mil novecentos e dezasseis euros). -------------
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------- Esta revisão, para além da máquina retroescavadora, prevê algum
reforço a nível de Atribuição de Bolsas de Estudo, Festejos de Verão,
equipamento informático, alguns pisos que se pretendem melhorar na
Freguesia nomeadamente Rua paralela à Rua do Queimado, Zona
envolvente ao cemitério, Recinto das Festas, que em restantes Freguesias
do concelho foi realizado pelo Município e nós ainda perguntámos se o
nosso estaria englobado nas previsões do Município, o que nos foi dito
que não! --------------------------------------------------------------------------------- Também existe a previsão de obras num Prédio dos Remolares, em
Lisboa, cuja cobertura e fachada precisam de uma intervenção
urgentíssima, e algumas prestações de serviço que possam promover uma
limpeza mais rápida de alguns espaços da nossa Freguesia, tais como
Esplanada de São José, Edifício da Junta, pinturas exteriores das Capelas,
cemitério, e, outros pequenos espaços. ---------------------------------------------- Há ainda a necessidade de criar uma conduta para melhoria do
sistema de rega de forma a garantir o transporte da água da Ribeira do
Cantarinho para a Barragem da Fonte da Moura, e mais alguns pequenos
investimentos a nível da vinha, da horta etc., se, alguma dúvida existir
estou disponível para prestar mais alguns esclarecimentos. ---------------------- O senhor Presidente da Assembleia apresentou um pedido de
esclarecimento relativamente à situação relativa à manutenção da conduta
de rega para a vinha, que foi instalada há muito pouco tempo e já se
encontra danificada, como se justifica. ---------------------------------------------- A senhora Presidente da Junta, diz que a empresa que instalou o
sistema veio ao local e afirmou que foi feita a passagem de um trator ou
de uma máquina pesada por cima da conduta e terá danificado, pelo que
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tem que ser a Junta a assumir a recuperação da mesma, pois a garantia não
prevê estas situações. ------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Assembleia lembrou que na altura que
estavam a proceder à instalação, esteve no local quando as mesmas
andavam a ser montadas e pareceu-lhe que não eram adequadas,
naturalmente não terão tido condições para aguentar a pressão, contudo, a
obra decorreu no mandato do anterior executivo, logo as culpas não podem
ser imputadas ao atual. ---------------------------------------------------------------- A senhora Presidente da Junta informa ainda que desde que tomou
posse encontrou inúmeros problemas, o sistema de rega da vinha sem
funcionar devidamente, bacelos que foram adquiridos, pagos e não foram
levantados, nem desfeito o negócio, ficando nas instalações do fornecedor
em Reguengos de Monsaraz, e outros que não vale a pena enumerar. ----------- O senhor Presidente da Assembleia pergunta se vão levar a efeito
obras no Loteamento da Tapadona, dado que o loteamento está
mencionado na revisão, o que foi esclarecido por parte da senhora
Presidente da Junta, que apenas o que está previsto no loteamento é o piso
da Rua paralela à Rua do Queimado que faz a ligação à Estrada Nacional;
Pergunta ainda que lhe seja fornecida informação sobre a Plataforma
elevatória prevista para o Edifício da Junta, a fim de substituir o
mamarracho existente. ----------------------------------------------------------------- A senhora Presidente informou que não tardarão muitas semanas
necessárias para a respetiva substituição, a obra de arte que aqui se
encontra terá uma segunda utilização. -----------------------------------------

6

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
------- Por não haver mais pedidos de esclarecimento por parte dos
membros da Assembleia, a revisão foi posta à votação, sendo a mesma
aprovada com cinco votos a favor e uma abstenção. --------------------------- De seguida, passou-se ao PERÍODO ABERTO À POPULAÇÃO
------- Tomou a palavra o senhor Francisco Arménio para dizer que a
Junta devia mandar limpar os caminhos vicinais, que estão uma vergonha;
Proceder ao arranjo do parque das crianças que não está em condições de
segurança. Pergunta ainda, como é que a Junta pode vender lotes na
Tapadona se o loteamento não está urbanizado, isso é enganar a
população! Também quer saber se a senhora Sequeira já entregou a chave
do Edifício dos Bombeiros. ----------------------------------------------------------- A senhora Presidente agradece pelas questões colocadas e começa
por informar que os caminhos têm sido cuidados de acordo com as
máquinas e as condições existentes. Os meios que a Junta tem são o que
todos conhecem, já lá vai o tempo que teve cento e muitas pessoas a
trabalhar, neste momento tem pouco mais de cinquenta, não se pode fazer
omeletes sem ovos. Quanto aos Parques Infantis, porque não é apenas um,
há um outro junto à escola, estão os mesmos a ser alvo de intervenção,
devido ao estado de má conservação em que se encontram. Sobre os lotes
da Tapadona, que são possíveis vender são aqueles que têm acesso às
infraestruturas instaladas nas ruas já existentes, porque neste momento
não há condições para fazer mais. --------------------------------------------Não estou a falar da outra parte lá de baixo, porque aí existe um aterro,
onde foi depositado entulho de obras, mas não fui eu que o fiz , nem o
autorizei, mas vai custar meios à Junta de Freguesia, houve uma
fiscalização da CCDRA, os serviços do ambiente levantaram uma contra7

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ordenação à Junta de Freguesia, pelo que esta está a ser condenada a pagar
uma multa muito significativa. Este auto foi levantado em setembro de
2015. - ----------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente informou ainda que está para ser celebrada uma
escritura de distrate com a senhora Maria Augusta Sequeira, devido à
devolução de uns lotes que adquiriu no Loteamento da Tapadona (Zona
Industrial), vão ser devolvidos os lotes à Junta e esta devolve o dinheiro
que já recebeu, e nessa altura serão entregues as chaves do Edificio dos
Bombeiros que atualmente está ocupado pela senhora. --------------------------- O senhor Francisco Arménio continua a pôr perguntas, tais como:
Quanto é que a Junta recebe por hectare a Fundo perdido? Qual o valor
que o senhor Rui Canha deixou na Junta em dinheiro? ---------------------------- A senhora Presidente tomou novamente a palavra e informou o
senhor Francisco que já foram recebidos alguns subsídios da vinha, quanto
a valores mais pormenorizados deverá dirigir-se à Junta, e consultar todos
os documentos que pretender para saber o ponto da situação. Quanto ao
saldo que transitou do ano anterior para este ano, foi no valor de €
1.532.061,15 (Um milhão quinhentos e trinta e dois euros e quinze
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- Sobre a limpeza do espaço dos Bombeiros e da Vila a Junta tudo
fará para manter a Vila minimamente limpa. ---------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e uma horas e quinze
minutos, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia senhor Luis
Armando Rodrigues Soeiro, declarou encerrada a reunião do que para
constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que vai ser aprovada, e,
assinada por mim Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra que a
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redigi e pelo senhor Presidente da Assembleia de acordo com o artigo
trigésimo quinto do regimento em vigor. ------------------------------------------

__________________________________________

__________________________________________
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