ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Ata da sessão ordinária de 23 de junho de 2015

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quinze, no edifício da sede da Junta de
Freguesia, na Rua Conde de Ferreira n.º 1, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia de junho, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------1. Início dos trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------------------2. Expediente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período de intervenção aberta ao público; -------------------------------------------------------------4. Período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------4.1. Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva administração. ---------5. Período da ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------------------5.1 Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. -------------------------------Ponto 1. Início dos trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------Eram vinte horas quando foi declarada aberta a sessão, tendo sido dada a palavra ao 1º
Secretário José António Alves da Costa para proceder à chamada dos Membros da Assembleia,
tendo-se verificado a ausência da eleita Gracinda da Silva Ferreira. ------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Dirigiu respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Executivo da Junta
de Freguesia, Membros da Assembleia de Freguesia e público presente. Iniciou a sessão
informando que se encontra justificada a falta dos eleitos, João de Oliveira Simões e Tiago
Miguel Dias Mota, verificada na sessão ordinária de trinta de abril. ------------------------------------No seguimento dos trabalhos lembrou que a ata da sessão anterior tinha sido aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Expediente-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Informou que não tinha nada a registar em virtude de não ter recebido nenhuma informação
relevante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3. Período de intervenção aberto ao público --------------------------------------------------------Não se registaram inscrições para intervir. --------------------------------------------------------------------Ponto 4. Período antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------4.1. Interpelação à Junta de Freguesia sobre a atividade da respetiva administração ------------
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Membro da Assembleia José António Alves da Costa -----------------------------------------------------Questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia sobre a informação que o mesmo
aguardava do contabilista sobre a diferença negativa entre as receitas e as despesas do projeto
UNISOB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membro da Assembleia Miguel Ângelo Pataco Tomás ----------------------------------------------------Relembrou no que respeita ao relatório de prestação de contas, que vários Membros da
Assembleia solicitaram que o mesmo fizesse referência a anos anteriores de forma a ser
possível ver a evolução das mesmas. ----------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Informou que solicitou que a resposta à questão da UNISOB fosse dada por escrito e que
aguarda que essa solicitação seja satisfeita. Relativamente à segunda questão colocada, anuiu
em questionar o contabilista dessa possibilidade. -----------------------------------------------------------Ponto 5. Período da ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------5.1.

Apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia acerca da

atividade exercida, bem como da situação financeira da mesma. -------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Referiu que o período que mediou as duas últimas reuniões é relativamente curto, salientando
no entanto o acolhimento de dois estagiários e um POC, a presença no encontro nacional de
tunas académicas e no encontro nacional de universidades seniores, a dinâmica do projeto
“Turismo Industrial”, recebendo três grupos, o projeto “Cultura Sénior”, tendo deslocado três
autocarros para um passeio na zona de Mafra, a continuidade da preparação das valetas, a
pintura da sede da Junta de Freguesia e inauguração do mural da Junta de Freguesia, sendo
este uma iniciativa da Confraria do Leitão da Bairrada, com o apoio de sete mil e quinhentos
euros da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Referiu ainda, sobre o mural, que
desconhece o valor total da obra, tendo a Junta de Freguesia apenas autorizado a sua
colocação, uma vez que o muro é sua propriedade e, participado na logística necessária.
Relativamente às faturas a pagar, referiu o facto de apenas se apresentarem em caixa cerca de
treze mil euros, mas aguarda o pagamento de onze mil e quinhentos euros da Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro, relativo ao ano letivo dois mil e treze dois mil e catorze, bem
como a tranche do Fundo de Financiamento de Freguesias, no próximo dia quinze. ---------------Membro da Assembleia Virgílio de Jesus Nunes Cardoso ------------------------------------------------Na sua intervenção alertou para duas situações já várias vezes afloradas e que se prendem
com, o caminho de Recamonde, que continua em péssimas condições e com a colocação da
rega no jardim da Murta. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Membro da Assembleia Miguel Ângelo Pataco Tomás ----------------------------------------------------Na sua participação enfatizou dois aspetos. O primeiro relacionado com a monotonia da
apresentação dos documentos e, o segundo, sobre os critérios que presidem ao pagamento
das despesas e que permitem o acumular de um valor tão alto na Petrobairro. ---------------------Membro da Assembleia José António Alves da Costa -----------------------------------------------------Questionou sobre a responsabilidade de uma vala, com cerca de dois metros de profundidade,
que se encontra aberta na zona dos pinheiros mansos sem qualquer sinalização, pelo que é
potenciadora de acidentes graves, uma vez que corta alguns caminhos com algumas dezenas
de anos de utilização. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------------------------Na resposta às questões levantadas e relativamente ao caminho de Recamonde, aguarda que a
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro lhe ceda a motoniveladora (o pedido já foi feito três
vezes por escrito) para fazer a intervenção que a situação impõe. A colocação da rega no
jardim da Murta faz parte do plano anual de atividades para o presente ano. Nas questões
colocadas pelo membro da assembleia Miguel Ângelo Pataco Tomás, elucidou que os
pagamentos são feitos a noventa dias e no que diz respeito à apresentação dos documentos, o
executivo está satisfeito, já que é inovador na iniciativa de vários projetos e que não os
abandona, tentando sempre melhorá-los, por outro lado gostaria de ter novas iniciativas como
por exemplo a ideia do mural, mas não tinha quinze mil euros para a sua realização. No que
concerne à vala dos pinheiros mansos, é uma obra que a Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro executou no ano passado com o objetivo de retirar água da estrada principal da Murta.
A falta de sinalização é uma questão que irá colocar na Câmara Municipal. --------------------------Presidente da Mesa da Assembleia -----------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos elementos que constituíram a
mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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