ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LAGOA E CARVOEIRO

ATA NÚMERO TRÊS

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma
horas, nas instalações da União de freguesias de Lagoa e Carvoeiro, sito no
Largo do Convento de São José, número quatro, Lagoa, teve lugar uma
reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, com a presença de João José
Nunes, Lina Cabrita, Tânia Neto, Arlindo Rocha, Joana Paulo, Rui Jacinto,
António Cabrita, Álvaro Henrique, Rita Marreiros, Nuno do Rosário,
Manuela Andrade e Victor Carapinha, para dar cumprimento à seguinte
ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------1º ponto : “Apreciação uma informação escrita do presidente da
junta de freguesia acerca da actividade desta e da situação financeira da
freguesia”, de acordo com a alínea e), do n.º 2, do art.º 9.º, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------------------------------2º ponto : “ Aprovação do mapa de pessoal dos serviços da
freguesia”, de acordo com a alínea m), do n.º 1, do art.º 9º, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro; -----------------------------------------------------------------------------3º ponto : “ Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao
exercício de funções a tempo inteiro do presidente da junta de freguesia”,
de acordo com o q), do n.º 1, do art.º 9º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro;-------------------------------------------------------------------------------------------4º ponto : “ Apreciação e votação da proposta de Orçamento e as
opções do plano para o ano 2014”, de acordo com o a), do n.º 1, do art.º 9.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião, tendo o 1º secretário da Mesa , João Nunes assumido o
lugar de Presidente da Mesa, em virtude da ausência do Senhor Jorge
Pardal.------------------------------------------------------------------------------------------------
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De seguida leu o pedido de substituição dos senhores Vítor Rio Alves, José
Benvindo dos Reis Santos, Carla Cerol e Jorge Pardal. Não esteve
presente na reunião o Senhor Nuno Bento por motivo pessoal.--------------------Por a mesa se encontrar incompleta, o presidente da mesa convidou para o
exercício do cargo de 1ª secretária, Lina Cabrita e de 2ª secretária Tânia
Neto, que foi aceite pelos restantes membros da Assembleia. --------------------O Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos e propôs, a pedido da
Junta da União das freguesias, acrescentar um 5º ponto à ordem de trabalhos
- “ Ratificação da alteração da delegação de competências da freguesia
de lagoa do ano de 2013”. -------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta, Joaquim João Paulo, para explicar
a necessidade de inclusão deste novo ponto na ordem de trabalhos. O
Presidente começou por dar as boas vindas e informou que o pedido justificouse com o aumento do valor protocolado para a climatização da junta
verificando-se, assim, a necessidade de solicitar ao município a alteração da
verba da alínea b) ilhas ecológicas para a alínea a) climatização da nova junta.
O Presidente da Junta informou os membros da assembleia que o valor em
dívida só será liquidado aquando da fatura. ----------------------------------------------Pediu a palavra o senhor Víctor Carapinha para mostrar a sua surpresa da
não inclusão desse ponto na ordem de trabalhos, supondo que terá sido um
lapso. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa colocou à votação a inclusão do 5º ponto na ordem de
trabalhos, tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa leu a ata número um da primeira sessão da
Assembleia da União de freguesias de Lagoa e Carvoeiro, que ocorreu a
dezanove de outubro de dois mil e treze e coloco-a à discussão. ------------------Interveio o senhor Víctor Carapinha pedindo a correcção do seu nome para,
Víctor Manuel Matos Carapinha, na ata, pois encontrava-se incorrecto. --------
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A ata foi colocada à votação tendo sido aprovada por maioria, com três
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa referiu que uma vez que a ata número dois foi enviada
a todos os membros, iria apenas coloca-la à discussão.-------------------------------O senhor Víctor Carapinha referiu que faltam pormenores e algumas ênfases
que deveriam ter sido validados na ata, e voltou a pedir a correcção do seu
nome.-------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo terminado a discussão o Presidente da Mesa, colocou a ata à votação
tendo esta sido aprovada por maioria, com uma abstenção. ---------------------De seguida, o Presidente da Mesa apresentou o Ponto De Antes da Ordem do
Dia, e informou não haver correspondência. ----------------------------------------------Interveio o Senhor Víctor Carapinha, solicitando que seja facultado à
comissão, que se encontra a elaborar a proposta de regimento, o documento
base, por meio informático e em formato Word para que se possam proceder
as devidas alterações. Fez ainda um pedido/recomendação para que as
sessões da assembleia de futuro fossem gravadas, para prevenir situações
futuras de mal entendidos, sendo a gravação destruída após a elaboração da
respectiva ata.-------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta, a fim deste se
pronunciar acerca das questões apresentadas. O Presidente da Junta
informou que, acerca do regimento ser-lhes-á facultado o documento base no
formato pretendido. Quanto a gravação das sessões o Presidente da Junta
informa que a junta não tem meios para tal. ----------------------------------------------Interveio o senhor Álvaro Henrique dizendo que em anos anteriores as
reuniões realizavam-se nas instalações do convento de São José, para que
estas fossem gravadas. ------------------------------------------------------------------------Terminado o ponto de antes da ordem do dia o Presidente da Mesa deu início
ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, sendo posta à discussão a
informação escrita do Presidente da Junta de freguesia acerca da actividade
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desta e da situação financeira da freguesia. ----------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Víctor Carapinha para referir que o documento
Situação financeira é uma interpretação apenas do saldo de tesouraria e com
falta de informação. Considera o documento insuficiente mas, quer que
considerem a sua intervenção apenas como um alerta irrelevante. ----------------Pediu a palavra o Senhor Álvaro Henrique começou por cumprimentar a
assembleia e questionou no que consiste o ponto 3 da acção social – Início da
elaboração de um projecto social para a Freguesia, no que se refere ao
urbanismo, ponto 2, quais são as situações consideradas prioritárias.
Questionou qual o resultado da reunião com o Sporting Clube Lagoense, pois
tem conhecimento que o espaço encontra-se em mau estado, necessitando de
reparações, que caso não sejam efectuadas poem em risco os Bailes no
Carnaval. -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta, este começou
por informar a assembleia que faz questão que o seu executivo seja
participativo, interventivo e responsável, sempre sob a sua responsabilidade,
fazendo sempre o melhor para as freguesias. Assim sendo, o Presidente da
Junta deu a palavra ao membro da Junta de Freguesia, Senhor Rúben Palma.
Este informou que, no que diz respeito a acção social, encontram-se a fazer o
levantamento dos processos por freguesia, através de uma ficha detalhada dos
agregados familiares a fim de actualiza-los. Informou ainda que, uma vez que a
loja social foi encerrada, pois era muito dispendiosa e pouco rentável, foi
efectuado um pedido ao município para cedência de espaço para a sua
reabertura. Pretendendo ainda a junta abrir um espaço para a juventude e um
semelhante ao centro sénior de Lagoa, em Carvoeiro. --------------------------------No que diz respeito ao Urbanismo o senhor Rúben Palma informou que os
pedidos que foram realizados à Câmara Municipal, foram de intervenção
imediata, tais como passadeiras, lombas, pins e espelhos. Acerca da reunião
com o Sporting Clube Lagoense informou que existe uma verba pendente do
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antigo executivo e que o Clube iria reunir-se em breve com o senhor presidente
da câmara e em 2014 voltaria a reunir-se com a Junta. -------------------------------Interveio o Senhor Álvaro Henrique questionando se quando a junta rescindiu
o contrato com a loja social foi liquidado algum valor monetário pela rescisão. -O Presidente da Junta interveio respondendo que não. Informou ainda que
mesmo que os espaços não sejam cedidos nem comparticipadas pela Câmara,
estes projetos são para dar continuidade e será pedida ajuda aos
comerciantes. -------------------------------------------------------------------------------------Interveio a Senhora Rita Marreiros informando que tem conhecimento de um
espaço disponível em Carvoeiro que poderia ser utilizado para esse fim. -------Em nome da Junta tomou a palavra a Senhora Sílvia Sequeira informando que
já existem projectos para esse espaço.-----------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta e esclareceu que todos os
projectos serão elaborados com orçamentos ---------------------------------------------Terminada a discussão, o Presidente da mesa passou ao segundo ponto da
ordem de trabalhos, que não mereceu qualquer intervenção, tendo sido
colocado à votação e aprovado por unanimidade. ----------------------------------O Presidente da Mesa colocou o terceiro ponto da ordem de trabalhos a
discussão . -----------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Víctor Carapinha para referir uma vez que na
impossibilidade técnica de esperar pelo relatório aprovado, vê a necessidade
da situação financeira vir mais explicada e estruturada, pensa que talvez terá
sido uma lacuna técnica. Frisou que não tem dúvida em acreditar na Junta,
mas espera que no próximo ano, irá ter acesso ao relatório de contas. -----------Interveio o senhor Álvaro Henrique para que seja tomada em consideração a
certidão da ata do executivo, que deveria ser assinada pelo Presidente da
Junta de Freguesia e não pelo senhor Rúben. Dada a palavra ao senhor
Rúben Palma, este referiu que a certidão será alterada em breve. -----------------
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Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta referindo que, aquando da
reunião com o técnico, o senhor Victor Carapinha não colocou quaisquer
questões sobre os requisitos acerca da situação financeira.--------------------------Interveio o Presidente da Mesa dizendo que concorda com o senhor Victor
Carapinha, acerca da falta de detalhes da situação financeira e do modo como
as verbas estão a ser executadas e sugere à Junta que, se achar por bem, na
próxima reunião apresente de forma mais clara a situação financeira. -----------Interveio novamente o Senhor Víctor Carapinha para demonstrar o seu
agrado, pela boa iniciativa, da Junta ter contratado um técnico de contabilidade
especializado em gestão autárquica e espera também que o gabinete criado
pela câmara de apoio às juntas de freguesia trabalhe em articulação--------------Terminada a discussão, este ponto da ordem dos trabalhos - Verificação da
conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a tempo inteiro
do Presidente da Junta de freguesia, foi colocado à votação e aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa colocou à discussão o quarto ponto da
ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Senhor Víctor Carapinha que referiu que tem dúvidas e
pede esclarecimentos acerca dos objectivos da Junta no que se refere: - a
reforçar a crescente importância da União de freguesias de Lagoa e Carvoeiro
no Contexto de Lagoa crescente; no Aumentar o grau cultural e dar a conhecer
novas realidades à populações da União de Freguesias. No que se refere às
estratégias a desenvolver pretende também ser esclarecido no modo como
pretendem melhorar as acessibilidades e as mobilidades e ainda acerca das
melhorias do ambiente através da execução de acções. Referiu que esta ultima
é da competência do Município e não da Junta. -----------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta que esclareceu que nesta última
questão existem pequenas reparações que podem ser incluídas. Dando o
exemplo de arranjo de uma torneira. ---------------------------------------------------------
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Retomou a palavra o Senhor Víctor Carapinha para relembrar que existe um
Plano Rodoviário e que este deveria ser tido em consideração para a
reabertura da Rua 25 de Abril e é da opinião que a rua deverá apenas ter um
sentido. É ainda da opinião que o plano deverá ser colocado á discussão
pública ou às assembleias e só depois colocado em prática. Frisa ainda que a
abertura desta rua irá mexer com toda a estrutura da cidade bem como o
estacionamento e sinalização. ----------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Presidente da Junta para relembrar que aquando das
eleições foi e é intenção reabrir a Rua 25 de Abril Informou ainda que a Junta já
interveio junto da Câmara acerca destas alterações e o Plano Rodoviário já se
encontra a ser estudado pelo município. Acerca dos objetivos, o Presidente
referiu que é um plano em conjunto com a Câmara Municipal e que a Junta não
tem capacidade para o realizar com meios próprios. O Presidente referiu que
compete à União de Freguesias promover o turismo em Carvoeiro e Lagoa, e
que a Junta pretende incentivar tanto os idosos como os jovens para a
participação em determinadas actividades.-----------------------------------------------Por fim, o Presidente da Junta informou a assembleia que a partir de Janeiro
de dois mil e catorze os funcionários da limpeza – cantoneiros do município,
que efectuam a limpeza na freguesia de Lagoa, ficarão a cargo da Junta, com
horário contínuo. Tomou a palavra o Senhor Víctor Carapinha que disse
sentir-se esclarecido com as explicações dadas pelo Presidente da Junta. -----Terminada a discussão foi colocada a proposta de orçamento e as opções do
plano

para o ano financeiro de 2014,

à votação .Os documentos foram

aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu seguimento à ordem de trabalhos tendo colocado à
discussão o quinto ponto. Não havendo inscrições, foi colocada à votação a
Ratificação da alteração da delegação de competências da freguesia de Lagoa
do ano de 2013, tendo sido aprovada por unanimidade. -----------------------------
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Após terminada a ordem de trabalhos o Presidente da Mesa colocou à
votação a minuta da ata numero três, que foi aprovada por unanimidade. ----E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou
a presente ata, composta por seis páginas, que irá ser assinada pelos
membros que compõem a mesa. -------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa __________________________
O Primeiro secretário ________________________
O Segundo secretário _______________________

