ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ARGANIL

-------- Aos vinte e oito dias de dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e
vinte e seis, reuniu na sede da autarquia local Freguesia de Arganil, sita à avenida José
Augusto de Carvalho, número oito B, primeiro andar, Arganil, a Assembleia de Freguesia
de Arganil, conforme teor da respetiva convocatória, tendo estado presentes os seus
membros Armando Jorge Oliveira Mendes Lopes, na qualidade de primeiro secretário da
mesa da assembleia, Dora Marisa Lopes Pinheiro, na qualidade de segunda secretária da
mesma mesa, Cláudia Sofia Alves Fernandes, Artur Carlos Travassos Dinis, Bruno Miguel
Fernandes dos Santos, José Manuel Paiva Marques e Maria do Ceu Coelho Alves Paulino,
na qualidade de membros da Assembleia de Freguesia de Arganil. Após chamada nominal
dos constituintes da assembleia foram verificadas as ausências de Sandra Maria da Costa
Brandão Lopes e Carlos Alberto Ventura Fernandes, os quais apresentaram por escrito a
justificação das respetivas faltas, conforme dispõe o número dois do artigo décimo A da lei
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, na redação
dada pela lei número cinco A barra dois mil de dois, de onze de janeiro, tendo as mesmas
sido pela mesa da assembleia consideradas justificadas, nos termos do disposto na mesma
norma jurídica. Dado que o presidente da assembleia estava ausente foi concluído que os
trabalhos deviam ser conduzidos pelo primeiro secretário da mesa Armando Jorge Oliveira
Mendes Lopes, legal substituto do ausente no que à presidência da mesa da assembleia diz
respeito, e no desempenho das funções de primeiro secretário este devia ser substituído
pela deputada Dora Marisa Lopes Pinheiro, nos termos do disposto no número três do
artigo décimo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de
setembro, na redação dada pela lei número cinco A barra dois mil de dois, de onze de
janeiro, tendo-se também verificado que a mesa ficou constituída pela maioria dos seus
membros. Presentes estiveram também, nos termos do disposto no artigo décimo segundo
da lei supramencionada, João António Travassos Nunes, Pedro Alexandre Pinto Alves e
Lucília Joaquina de Mateus Ferreira Rebelo, presidente da Junta de Freguesia, tesoureiro e
vogal respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quórum, o presidente da mesa deu por iniciada a sessão
com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------“Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------- 1. Assuntos de Interesse para a Freguesia. --------------------------------------------------------- Ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Apresentação e votação da Ata da sessão realizada a 29 de Setembro de 2015;----------- 2. Apreciação e votação das Opções do plano;---------------------------------------------------- 3. Apreciação e votação do Orçamento da Receita e Despesa para 2016;--------------------- 4. Informação do Presidente da Junta de Freguesia da atividade mais relevante bem
como da situação financeira desta Junta de Freguesia, no período que mediou entre esta e a
anterior assembleia ordinária;--------------------------------------------------------------------------------- Pelas vinte e uma horas e trinta e um minutos o presidente da assembleia deu por
iniciado o tratamento do ponto número um do período antes da ordem do dia, da respetiva
ordem de trabalhos: assuntos de interesse para a freguesia, tendo questionado os membros
da assembleia sobre a intenção de usarem a palavra a fim de colocarem à apreciação
eventuais assuntos de interesse para a freguesia. Verificaram-se as inscrições dos
deputados José Manuel Paiva Marques, Armando Jorge Oliveira Mendes Lopes, Artur
Carlos Travassos Dinis e Bruno Miguel Fernandes dos Santos. ----------------------------------

-------- José Manuel relembrou que na última assembleia questionou a limpeza nos passeios
no bairro do Sobreiral, tendo verificado que estes tinham sido efetuados mas que ainda
existia um pinheiro num dos passeios. Falou ainda que estão a ser substituídas as lâmpadas
dos candeeiros da vila, mas que estes tem que levar uma peça de orientação pois os
candeeiros estão a iluminar os quintais e não os passeios. Frisou ainda que estas lâmpadas
são melhores pois tem um consumo de quarenta e oito por cento em relação ao consumo
das atuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Armando Jorge manifestou a sua satisfação pela execução dos trabalhos feitos na
rua das Lavegadas, bem como na Rua Amândio Galvão, junto ao cemitério, tendo ainda
verificado e achado estranho, não existirem valetas entre o início da Rua Amândio Galvão
e o portão da casa do senhor Romão. Em tom de “ironia” demonstrou satisfação por ainda
não ter havido nenhum acidente rodoviário na Rua de Olivença (cruzamento do
Intermaché).----------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Artur Dinis alertou mais uma vez para a necessidade de colocação do
espelho refletor no entroncamento existente entre a rua Congregação das Filhas de S. José
e a rua das Costeiras. Mostrou o seu agrado pelo trabalho concluído na estrada da
Nogueira, bem como as valetas da mesma estrada, dizendo “estar um trabalho bem feito”.-------- Seguidamente usou da palavra o membro Bruno Santos, que agradeceu o
alcatroamento na valeta do Maladão. Alertou para a notícia que tinha saído na Comarca de
Arganil daquela semana que relatava que estava previsto que a feira semanal passaria para
sábado. Disse que seria prejudicial tanto para os comerciantes, bem como para a população
em geral que aguarda por esse dia para vir tratar dos seus assuntos à vila. Solicitou também
ponto de situação relativamente aos passeios na Rua Ramiro Castanheira Jorge e ao
alcatroamento na aldeia do Salão.---------------------------------------------------------------------------- Finalizadas as intervenções dos deputados previamente inscritos, foi pelo presidente
da mesa concedida a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que informou que
vai falar ao Município relativamente à iluminação e dar a informação prestada pelo
membro José Manuel. Em relação aos passeios informou que os pinheiros são de
particulares pelo que não pode intervir. Quanto à restante limpeza já procederam aos
trabalhos. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Armando, também
manifestou o seu agrado com os trabalhos realizados na rua das Lavegadas, mas julga ser
uma batalha a rua das Mármores (cobra). No que diz respeito às valetas na Rua Amândio
Galvão, espera que tenham feito um estudo acerca do curso das águas pluviais. O assunto
do cruzamento na rua de Olivença é um assunto que já foi debatido várias vezes mas
referem sempre que não podem tirar lugares de estacionamento. Em relação às questões
abordadas pelo membro Artur Dinis: quanto ao espelho refletor o presidente afirmou que o
pessoal da junta não se ajeita muito a colocá-lo, tendo que arranjar uma pessoa para fazer o
serviço. Felicitou também o trabalho efetuado na estrada da Nogueira, declarando que está
um trabalho perfeito, indicando que faltam cerca de cem metros para ficar concluído, o que
será em breve. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Bruno Santos, relembra
que não haverá necessidade de alargar a estrada do Maladão. Quanto à aldeia do Salão, a
resolução passa por pavimentar com paralelos, o que neste momento não é um assunto
prioritário. Acerca do assunto da feira semanal passar para o sábado, foi uma proposta na
assembleia municipal, mas que não será para seguir em frente. Quanto aos passeios na rua
Ramiro Castanheira Jorge foi apresentado o assunto na Câmara Municipal mas a resposta
foi que não é viável.-------------------------------------------------------------------------------------------- De imediato o presidente da assembleia deu por iniciado o ponto um da ordem do
dia, propondo a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma vez que julgava ser do
conhecimento atempado de todos os membros da assembleia, através do respetivo envio

por correio eletrónico, tendo contudo informado os presentes que deviam tecer qualquer
comentário à mesma se assim o desejassem. A proposta foi unanimemente aceite. Dado
que nenhum dos membros manifestou vontade em expressar qualquer comentário, foi a sua
aprovação colocada à votação, tendo a referida ata sido aprovada por unanimidade. ---------------- De seguida o presidente da assembleia considerou aberto o tratamento do ponto
número dois da ordem de trabalhos: aprovação e votação das opções do plano: o presidente
informou que foi aberta uma rubrica com dois mil e quinhentos euros que será para o
começo da nova sede da junta de freguesia, com localização prevista onde se encontra
atualmente a casa dos produtores florestais. Também será necessária a aquisição de uma
viatura seminova porque a atual só tem dado problemas. Outra opção do plano será o
arruamento em S. Pedro com paralelos, mas o presidente está a ver se consegue fazer um
contrato programa com o Município.------------------------------------------------------------------------ Após ter verificado que nenhum dos deputados pretendia intervir, o presidente da
mesa colocou à votação as opções do plano, onde se verificou uma aprovação por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início ao ponto três: apreciação e votação do orçamento da Receita e
Despesa para dois mil e dezasseis. O presidente da junta explicou que algumas verbas tais
como, “outras matérias, peças”, são peças de oficina e “outros trabalhos especializados”
refere-se aos custos com a empregada auxiliar permanente. O membro José Manuel,
solicitou explicação acerca da rubrica “ação social”, questionando se a junta também tem o
papel social ao que o presidente da junta informou que a junta ajuda varias associações e
coletividades com algumas verbas enquadráveis nesta rubrica. Não existindo duvidas
acerca da receita, o presidente da assembleia colocou à votação a aprovação do documento
financeiro, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- O membro Artur Dinis ausentou-se no final do tratamento do ponto três da ordem
do dia, após devida anuência da mesa. ---------------------------------------------------------------------- De seguida o presidente da assembleia da freguesia deu por iniciado o tratamento
do ponto numero quatro da ordem do dia: informação do presidente da junta de freguesia
da atividade mais relevante bem como da situação financeira desta junta de freguesia, no
período que mediou entre esta e a anterior assembleia ordinária.----------------------------------------O presidente da junta de freguesia procedeu, de forma resumida, à explanação da
informação acerca da atividade do executivo, bem como da situação financeira, nos termos
da alínea v) do número um do artigo decimo oitavo da lei numero dos membros da
assembleia. O presidente da junta informou que está em curso a conclusão dos passeios no
Maladão, foram adquiridos os bancos para as paragens dos autocarros do Casal de S. José.
Relativamente ao acesso às traseiras do campo da bola também foi concluído e encontra-se
em curso as limpezas das valetas e estradas pela freguesia.---------------------------------------------- Tendo o presidente da mesa questionado os presentes se tinham alguma questão a
colocar ao presidente do órgão executivo e não tendo, nenhum destes, manifestando tal
vontade, foi dado por encerrado o tratamento do ponto quatro da ordem de trabalhos.-------------- Esgotado o tratamento da ordem de trabalhos, o presidente da mesa da assembleia,
Armando Lopes questionou os presentes sobre se alguma coisa tinha ficado esquecida ou
por dizer. Verificado o silêncio destes, deu por encerrada a reunião quando eram cerca de
vinte e três horas e dois minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada vai ser assinada pelo presidente da assembleia, Armando Jorge Oliveira Mendes
Lopes, e por mim, Dora Marisa Lopes Pinheiro, segunda secretária da mesa da assembleia
de freguesia de Arganil, que a redigi. ----------------------------------------------------------------
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