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ACTA N° 2/2014
Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e catorze, pelas vinte horas e trinta minutos, na

localidade de Vale de Amoreira, na sala da Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, do

Município de Manteigas, sita no edifício do Centro Cívico, reuniu em sessão ordinária, a

Assembleia de Freguesia de Vale de Amoreira com a seguinte ordem de trabalhos.
I

1.Aprovação da acta anterior;

2. Informação á assembleia de Freguesia, conhecimento da actividade do executivo;

3.Outros assuntos de interesses para a freguesia;

O senhor presidente da mesa deu início á sessão pelas vinte horas e trinta e três minutos. A

ela compareceram todos os elementos da Assembleia e Junta de Freguesia e ainda o

cidadão Januário Pinheiro Gaspar.

Dando início aos trabalhos o senhor presidente da mesa começou por ler em voz alta a acta

da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos os membros, no entanto, houve

necessidade de se rectificar um parágrafo da mesma, que passo a citar "... 0 membro José

Morais pergunta para que efeitos o cidadão quer o espaço, e dá a sua opinião, achando que

uma casa emblemática não deve servir para depósitos.". Este parágrafo poderia induzir em

erro, ao pensar-se que o espaço da loja ao ser utilizado seria para depósitos, não tendo sido

isso que ele referiu, mas sim referindo-se a determinado tipo de material depositado ao redor

da casa. Foi então submetida a sua aprovação e aprovada por unanimidade.

Esclarecido este ponto, passou-se ao ponto seguinte, dando a conhecer á assembleia de

freguesia a actividade do executivo, o senhor presidente da mesa leu em voz alta, todas as

informações. Passando a palavra ao senhor Presidente da Junta, o mesmo começou por

referir que a reunião com o senhor Engenheiro Rafael, foi produtiva, salientando que vão

haver três zonas de cortes a concurso em dois mil e quinze, onde sessenta por cento das

verbas revertem para a junta e quarenta por cento irá reverter para o estado, propôs-se que

dentro dos sessenta por cento a Junta de freguesia colaboraria com maquinaria,

combustível, alimentação e o que for possível, é de notar que o dinheiro será gasto em

tratamentos florestais. Referiu ainda que foi feita uma visita para um projecto na Alagoa, para

serem cortadas árvores e silvados, espera-se a autorização por parte da APA (Agência
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Portuguesa do Ambiente), para os cortes.

Salientou ainda que a lenha será alvo de uma hasta pública, e ainda o sucesso da Formação

de Informática na nova sala de Internet, aproveitou ainda para informar, caso todos os

membros estejam de acordo, que a acta seja enviada em formato papel e digital para todos

os membros e desta maneira ser aprovada posteriormente em reunião, todos os membros

concordaram.

o senhor secretário da Junta pediu a palavra informando que os pinheiros secos da zona

ardida serão doados, mas é necessário cortar e ir buscar, pedindo deste modo que se

divulgue esta situação.

O senhor José Morais, questiona quais os tipos de cortes e como vão ser feitos, salientando

que num corte de desbaste a mata fica feita e torna-se mais favorável a nível de

manutenção.

O senhor secretário da Junta responde, que a ideia é criar um plano de cortes e de cinco em

cinco anos poder fazer-se desbaste e não cortes rasos, este tipo de corte apenas será feito

um. O senhor Presidente da Junta aproveitou para informar que já estão cortes previstos até

dois mil e dezassete.

Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Mesa, deu

conhecimento sobre o manifesto em defesa da escola pública, e logo de seguida questionou

sobre o estado da rua do casão. O senhor Presidente da Junta informou que este assunto foi

discutido na última visita a câmara, e neste momento o assunto depende do empreiteiro, nem

câmara nem junta podem neste momento fazer nada. O senhor Adelino, questiona sobre o

estado da Rua das Alminhas, o senhor Presidente da Junta vai fazer um levantamento se a

rua é pública ou não.

Novamente se coloca a questão das fontes, o senhor António Gaspar, salienta que a fonte

do moinho, está bastante degradada e necessita de arranjo, o senhor Presidente da Junta

informa que essa questão será resolvida. O mesmo elemento questiona sobre a limpeza do

resto do caminho do Malhadil e ainda do regadio do Pereiro, o senhor Presidente da Junta

informa que será disponibilizado todo o material e alguém poderá arranjar juntamente com o

funcionário da junta, De seguida discute-se novamente o facto de os cidadãos continuarem a

não respeitar as placas de proibição, o senhor João Gaudêncio, acha mesmo que a fonte
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devia ser fechada, uma vez que os cidadãos não respeitam as placas, o senhor Presidente

da Junta, informa que neste momento a junta já tem autoridade para autuar em caso de

desrespeito.

Discute-se posteriormente o assunto sobre a delegação de competências, a junta não chega

a consenso com a câmara nem a câmara com a junta, uma vez que a lei ainda não está bem

.explícita, não se é obriqado a fazer protocolo. a senhor António Gaspar salienta a hipótese
I

de se fazer acordo com pessoal de Vale de Amoreira, mas isso iria aumentar a despesa

pública refere o senhor secretário da Junta e o senhor José Morais é da opinião que poderão

associar-se firmas fantasmas e deste modo eliminar-se postos de trabalho.

De seguida é posto em discussão o assunto das águas/esgotos, o senhor José Morais é da

opinião que esta questão funcionou sempre bem enquanto se pagava apenas água, a partir

do momento em que se pagam esgotos tudo é diferente, e acha deste modo que se está a

pagar água indevida. a senhor Presidente da Junta, responde que enquanto não houver

levantamento por parte da câmara de todos os esgotos, a situação mantêm-se a mesma. a
mesmo elemento questiona ainda a situação da parede do Pendão á qual o senhor

Presidente da Junta informa que já notificou a câmara várias vezes em relação a este

assunto, mas que se irá novamente averiguar a situação.

Seguidamente, abordou-se o tema das açudes, o Senhor Presidente da Junta salienta que a

Junta de Freguesia não é obrigada a fazer açudes, para isso existe a comissão de regadios,

que tem neste momento uma coima de valor bastante alto a pagar, se neste momento a

Junta coloca uma determinada máquina a operar no rio, sem licenciamentos, que neste

momentos se encontram bastante atrasados, é mais uma multa para pagar, desta forma a

Junta descarta essa possibilidade uma vez que cabe á comissão de regadios, tratar destes

assuntos.

Já quase a terminar o senhor tesoureiro esclarece que se achou por bem, dos três

chafarizes existentes no Cabecinho, funcionar o chafariz do meio, uma vez que é o que se

encontra melhor situado, e é a zona onde existe maior numero de casas, como houve

reclamações, e estaria fora de questão funcionarem os três chamarizes, a Junta de

Freguesia resolveu não colocar nenhum chafariz a funcionar.

a senhor Presidente da Junta, quis salientar apenas duas questões antes do fim da
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assembleia, a primeira, que a prova de BTT, foi interessante na medida que trouxe bastante

gente a Vale de Amoreira, a segunda, informou que a próxima Assembleia Municipal vai ser

realizada em Vale de Amoreira.

Sem mais assunto para tratar, o Senhor Presidente da mesa deu por encerrada esta sessão

pelas vinte e duas horas e vinte e oito minutos.

Para constar e devidos efeitos, lavrou-se a presente acta que redigida por mim, Liliana

Albuquerque Pereira Santos, primeira secretária, vai ser assinada juntamente com o senhor

presidente da assembleia.

o P,.residente:
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(Luís Miguel Gaudêncio Gregório)

(Liliana Albuquerque Pereira Santos)

o 2a Secretário:

(Adelino Gregório)


