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ATA N ° 04/2014

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA A S S E M B L E I A D E F R E G U E S I A DE SÃO
M I G U E L , DO DIA TRÊS D E D E Z E M B R O DO ANO DE DOIS M I L E C A T O R Z E .

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e
dez minutos, na sede da Junta de Freguesia de São Miguel, sita à Rua Prior Jorge Furtado
da Ponte, 1/A, desta Vila, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de São Miguel, em sessão
ordinária, sob a presidência de Alexandre Custódio Batista da Câmara de Amaral,
secretariada por, José Mariano Pacheco Correia e Carmen Dolores Araújo de Medeiros
Santos, na qualidade de primeiro e segundo secretários da Mesa da Assembleia. Estiveram
também presentes os senhores, Silvino Padre Cura da Ponte, Elisabete Martins de Melo,
Patrícia de Fátima Vieira de Andrade, Miguel Correia Fontes Couto e Bruno Gonçalo da
Ponte Paiva. Estiveram igualmente presentes nesta Assembleia, o senhor Presidente da
Junta de Freguesia, António José dos Santos da Ponte e as senhoras Maria da Conceição
Arruda de Sousa e Zenaide de Fontes Pacheco Tavares, respetivamente Secretária e
Tesoureira da Junta, bem como o Executivo da Câmara Municipal de Vila Franca do
Campo, senhor Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Rodrigues, o senhor Vice-Presidente da
Câmara Municipal, senhor Carlos Pimentel e os restantes Vereadores a Tempo Inteiro.
Faltando o senhor Manuel António Braga Pinheiro.
ANTES DA ORDEM DE T R A B A L H O - O senhor Presidente desta Assembleia de
Freguesia, deu as boas vindas ao senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Ricardo
Rodrigues e aos restantes Vereadores.
Ponto um - APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO DE
DOIS MIL E QUINZE E R E S P E T I V O PLANO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS: Foi
apresentado pela Junta de Freguesia, o presente orçamento para o ano económico de dois
mil e quinze, que importa tanto na Receita como na Despesa a importância de sessenta e
dois mil novecentos e trinta e oito euros e catorze cêntimos. Postos a votação os
documentos foram aprovados por unanimidade por esta Assembleia de Freguesia.
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apresentada a intenção desta Junta de Freguesia, protocolar com a Câmara Municipal de
Vila Franca do Campo o serviço de limpeza dos caminhos, Jardins e espaços verdes da
freguesia. Neste sentido solicitou o Senhor Presidente da Junta, através do Sr. Presidente
da Assembleia de Freguesia, autorização para a realização de tal protocolo. Foi tal
pretensão posta a votação, sendo aprovada por unanimidade, por esta Assembleia de
Freguesia.
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MANUTENÇÃO DO RELÓGIO MUNICIPAL - Foi apresentada a intenção desta Junta de
Freguesia, protocolar com a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo a manutenção do
Relógio Municipal. Neste sentido solicitou o Senhor Presidente da Junta, através do Sr.
Presidente da Assembleia de Freguesia, autorização para a realização de tal protocolo, o
senhor Silvino, questionou o senhor Presidente da Junta, se tal protocolo traria benefícios
financeiros para a Junta, ou se face às despesas do dito relógio, não seria dispendioso à
Junta, ao qual o senhor presidente da Junta, explicou que este protocolo não tem qualquer
custo para esta Junta e poderia até trazer mais alguns benefícios financeiros da Câmara
Municipal. Foi tal pretensão foi posta a votação sendo aprovada por unanimidade, por esta
Assembleia de Freguesia.
Ponto três - OUTROS ASSUNTOS:
O senhor Presidente da Junta, informou à Assembleia de Freguesia os seguintes
assuntos:
A Junta, irá realizar a Feira das Oportunidades (Natal), no Salão Paroquial, nos dias
vinte e vinte e um de dezembro. Irá visitar os Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila
Franca do Campo, oferendo um lembrança a cada, (sortido de bolachas). Também serão
abertas inscrições para o Concurso de Presépios Tradicionais, com oferta de um
Certificado de Participação e um prémio monetários aos três primeiros classificados. No dia
doze de dezembro irá entregar os Certificados de Participação do Workshop de Costura. —

Durante o corrente ano a Junta de Freguesia, passou quatrocentos e oitenta
Atestados, sendo que oitenta por cento foram isentos, devido às dificuldades económicas
que o desemprego tem provocado na freguesia.
Foram atendidas por parte do Presidente da Junta, setecentos e cinquenta pessoas,
na maioria dos casos, com problemas que ultrapassavam as competências da Junta, sendo
que nenhuma sai desta autarquia, sem que se tenta-se por todos os meios resolver ou
minimizar a gravidade das situações.
O senhor Silvino, alertou o senhor Presidente desta Assembleia, pela hora tardia que
foi marcada esta reunião da Assembleia, vinte e uma horas, e solicitou que futuras reuniões
fosse marcadas para as vinte horas, como tem sido de costume. O senhor Presidente da
Junta, informou o senhor Silvino, que a reunião foi marcada para as vinte e uma horas,
porque gostaria que o Executivo

Camarário estivesse

presente

nesta

reunião

de

Assembleia e só a esta hora é que o senhor Presidente da Câmara Municipal e restante
Executivo Camarário estavam disponíveis.
De seguida o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, passou a palavra ao
senhor Presidente da Câmara Municipal:
O senhor Presidente da Câmara Municipal, começou por dizer que tem seguido as
reuniões das Assembleias de Freguesia do concelho, e salientou ter gostado de ver como
esta Assembleia de Freguesia de São Miguel, existe um diálogo saudável e que as
votações foram todos por unanimidade.
De seguida referiu que ao efetuar o Protocolo do Relógio, é para ajudar a Junta de
Freguesia, e não para prejudica-la, e que se houver despesas com o Relógio que não
estejam previstas a Câmara Municipal está pronta para assumir tais custos.
O senhor Silvino, questionou o senhor Presidente da Câmara sobre o Programa
Recuperar, que se devem dar oportunidades a novas famílias em vez de serem sempre os
mesmos a continuarem no referido Programa, uma vez que estes têm direito a um ano de
subsídio de desemprego, e que só deveriam entrar no referido programa uma pessoa por
agregado familiar, perguntando qual era a decisão da Câmara Municipal sobre o mesmo. Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, dizendo que ainda não
sabia ao certo como iria funcionar o Programa Recuperar, visto ainda não ter tido
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conhecimento por parte da Direcção Regional do Emprego, mas que os possíveis
beneficiários tinham em primeiro lugar de preencher o requisitos exigidos na lei, depois
informou que a Câmara Municipal gostava de ficar com todos os desempregados ao abrigo
do Programa Recuperar, mas tal não é possível, pois a Autarquia tem dificuldades
financeiras como é do conhecimento de todos. O senhor Presidente da Câmara disse ainda
que por cada ocupado, a Câmara tem de custear a Segurança Social e um Seguro de
acidentes pessoais, além do mais a Câmara não tem material nem utensílios para colocar
muito mais pessoas a trabalhar.
A senhora

Patrícia Andrade, congratulou a Junta de Freguesia, pelas suas

atividades e esforço que vem desenvolvendo.
De seguida os senhores Presidentes da Junta e da Assembleia de Freguesia,
agradeceram a presença do senhor Presidente da Câmara Municipal e restante Executivo
Camarário, nesta Assembleia e que os mesmos serão sempre bem vindos, quando assim o
desejarem.
E para constar e devidos efeitos legais se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e por mim, José Mariano

