ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE LAGOA E CARVOEIRO
ATA nº 5 (CINCO)

_____ Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas, nesta cidade de Lagoa, nas instalações da União das Freguesias de Lagoa e
Carvoeiro, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, sob a
presidência de Carla Serol, secretariada por João Nunes primeiro secretário, e por Tânia
Neto, segunda secretária, para ser dado cumprimento à seguinte ordem
detrabalhos:___________________________________________________________
_____Ponto um: Apreciação de uma informação escrita do Presidente da Junta acerca
da atividade desta e a situação financeira da freguesia;___________
____ Ponto dois: Discussão e aprovação das opções do plano e a proposta de
orçamento para o ano de 2019;_________________
______Ponto três: Discussão e votação do mapa do pessoal para 2019;_________
______Ponto quatro: Discussão e votação da delegação de competências entre a Junta
de Freguesia e a Câmara Municipal;______________________________
_____Ponto cinco: Discussão e votação do regulamento da ação social .__________
_____. Feita a chamada, verificou-se a presença dos seguintes membros da Assembleia
de Freguesia: João Nunes, Carla Serol, Joana Paulo, Lina Cabrita, Celeste Vieira, Yanick
Nicalaus, Tãnia Neto, José Manuel Fernandes, José Ilídio, Luís Tito, tendo tomado posse
o senhor Cristóvão Cabrita.______________________________________________
_____. Constatou-se a presença dos seguintes membros do órgão executivo; o
presidente, Joaquim João Paulo, o secretário, Ruben Palma, a tesoureira, Aline
Contente os vogais Sílvia Sequeira e Carlos Gordinho._______________________
_____. Foi verificada a existência de quórum, com as ausências de Rui Correia, Álvaro
Henrique e Arlindo Rocha , que pediram substituição , e Rita Santana que faltou.___
_____. Aberta a sessão, Carla Serol , Presidente da Mesa colocou à discussão a ata da
reunião anterior.______________________________________________________

-_____Interveio o senhor Luís Tito, para fazer alguns reparos à ata, que, em sua
opinião, não reflete fielmente algumas intervenções produzidas, nomeadamente no
que concerne às respostas do Presidente da Junta que não coincidem com o referido no
texto._____________________________________________________
_____ Não havendo mais intervenções, a ata foi colocada à votação, tendo sido
aprovada por maioria, com três abstenções. _________________________________
_____Não havendo qualquer intervenção do público, a Presidente da Mesa abriu o
Período de Antes da Ordem do Dia .___________________________________
_____Pediu a palavra o senhor José Ilídio para se referir à iluminação junto à Espamol,
que continua deficiente e que devem ser tomadas medidas de prevenção e segurança,
bem como informou que o CODU do Algarve continua inoperacional._____________
_____Interveio o Presidente da Junta para dizer que o assunto não está esquecido, que
já reuniu com a Câmara para tratar desta matéria., que prometeu resolver o problema
com brevidade._________________________________________________________
_____Voltou a intervir o senhor Luís Tito para mencionar uma festa de passagem de
ano que ocorrerá na Praia do Carvoeiro, tendo perguntado se a Junta apoia a iniciativa,
que em, sua opinião não faz sentido, pois deveria ser organizada pela autarquia.____
______Interveio o Presidente da Junta para dizer que a Junta não fornece qualquer
apoio e que ainda não estão reunidas condição para a sua organização.__________
______Tomou também a palavra a senhora Celeste Vieira para dizer que não há apoio
da Junta e que a ajuda da Câmara é apenas a colocação de um palco, pois a festa é
promovida por uma entidade privada.______________________________________
______Tomou a palavra o Presidente da Junta para referir que o tempo inteiro que
usufrui, já aprovado, irá ser dividido entre o Presidente (50%) e o secretário da Junta
(50%).___________________________________________________________
_____. Aberto o primeiro ponto da ordem dos trabalhos, pediu a palavra o senhor
Luís Tito para solicitar a quantificação dos valores financeiros dos apoios prestados
pela Junta de Freguesia e esclarecimentos sobre A Associação Desportiva e Cultural “
Os Lagoenses” ._________________________________________________________
______Em resposta, o Presidente da Junta afirmou concordar com a exposição dos
montantes financeiros e disse que tomará essa iniciativa. Sobre a associação, informou
que a modalidade principal é o futsal, com participação em campeonatos regionais,
que existe há quatro anos, sediada no Bairro do Poço Partido e que a Junta apoiou com
verba para equipamentos.___________________________________________

______Voltou a intervir o senhor José Illídio para perguntar se o CNE de Lagoa ( 511)
pediu algum subsídio , tendo o Presidente respondido que ainda não recebeu o plano
anual de atividades da instituição._______________________________________
_______Interveio o senhor Luís Tito para questionar sobre a situação financeira.___
______O Presidente da Junta informou que os membros da oposição foram
convidados a participar, foi marcada uma reunião, mas não compareceram. Sugere
que todas as questões sobre receitas e despesas sejam apresentadas por escrito, que
merecerão resposta da Junta também por escrito.____________________________
_______Voltou a tomar a palavra o senhor Luís Tito para se referir a algumas receitas
e despesas de capital que têm um grau de execução zero.___________________
_______No ponto dois da ordem dos trabalhos, interveio novamente o senhor Luís
Tito que disse não existir verba orçamentada para a execução do espelho de água no
circuito de manutenção Carlos Boto e questiona as razões destes factos._________
______Interveio o Presidente da Junta para reiterar a sua posição de só responder se
as questões forem colocadas por escrito.__________________________________
_______ Foi dada a palavra ao José Ilídio que disse não aceitar a posição do executivo,
que parece ser uma retaliação, pois a Assembleia deverá ser esclarecida e a Junta não
pode recusar respostas, de outro modo não faz sentido haver votação.___________
_____Colocados à votação, os documentos foram aprovados por maioria, com três
abstenções.__________________________________________________________
_______No que respeita ao ponto três agendado, não houve qualquer intervenção. O
documento foi colocado à votação , tendo sido aprovado por maioria, com duas
abstenções._________________________________________________________
_______No ponto quatro, tomou a palavra o Presidente da Junta para explicar alguns
aspetos do acordo de delegação de competências entre a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal. Referiu-se à recuperação de poços situados na freguesia, que estão
abandonados e ao espelho de água no circuito Carlos Boto.____________________
_____ Interveio o senhor José Ilídio para perguntar sobre proteção / vedação e
iluminação no circuito Carlos Boto._____________________________________
______Voltou a falar o Presidente da Junta que disse ter contactado com frequência a
Infraestruturas de Portugal para a resolução deste problema, bem como limpeza de
bermas na nacional 124 e pinturas. Leu e-mail enviado sobre iluminação/sinalização
que não mereceu resposta.______________________________________________

______Interveio o senhor Cristóvão Cabrita para alertar para a necessária
proteção/segurança no roteiro dos poços que a junta pretende criar. _____________
_____O Presidente da Junta disse estar recetivo, que tem pensado na recuperação e
na segurança dos poços para que possam ser aproveitados turisticamente._________
______O acordo de delegação de competência foi colocado à votação, tendo sido
aprovado por maioria, com duas abstenções.________________________________
______Quanto ao ponto cinco, o Presidente da Junta interveio para explicar que o
documento agora apresentado constitui uma versão melhorada do existente.
_______Sem intervenção dos presentes, o documento foi colocado, tendo sido
aprovado por maioria, com duas abstenções._______________________________
________Esgotada a ordem dos trabalhos, a Presidente da mesa, solicitou a aprovação
da ata em minuta, o que foi aceite pela Assembleia. Posta à votação a ata foi aprovada
por unanimidade._______________________________________________________
______ E nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada nos
termos da lei. __________________________________________________________
A presidente, Carla Isabel de jesus Serol ____________________________
O primeiro secretário, João José Prudêncio Cabrita Nunes_______________________
A segunda secretária, Tânia Isabel Sousa Neto ___________________________

