ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
FERRAGUDO
CONCELHO DE LAGOA

ATA Nº26 DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE DEZEMBRO
----------------------------------------DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE-----------------------------------

-------Ao vigésimo oitavo dia do mês de Dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos reuniu-se esta Assembleia, na Casa do Real Compromisso
Marítimo, em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------Ponto 1 – Apreciação de informação do Presidente da Junta de Freguesia----------------A esta reunião, compareceram a Presidente da Mesa, Susana Isabel Afonso Silva
Fachadas, primeiro secretário Nélson Félix Romão Cintra, segundo secretário Laura
Cristina Santos Vicente e os membros Jorge Páscoa e Fernando Cristina do PS, Carlos
Natal e Mónica Tomás do PSD, Ricardo Jorge da CDU e em representação do executivo, o
presidente da Junta de Freguesia Luís Alberto, Ana Piscarreta (tesoureira) e Miguel
Cristina (secretário). ------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da assembleia iniciou a sessão às 21:40h, começando por elucidar a
necessidade de aprovar a ata de Abril de 2015, tendo esta sido aprovada por
unanimidade. A deputada Mónica Tomás, apesar de não ter estado presente na reunião
de assembleia de Setembro de 2015, sugeriu a correção de algumas lacunas na ata a que
esse mês diz respeito, sendo posteriormente efetuadas estas correções e enviada nova
ata corrigida a todos os membros. ------------------------------------------------------------------------Seguidamente foi votada a ata da assembleia de Setembro de 2015, tendo esta sido
aprovada com uma abstenção (Mónica Tomás). -------------------------------------------------------

Devido à ausência de elementos do público e não havendo nenhuma questão a
apresentar, prosseguiu a sessão com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------

-----Ponto 1 – Apreciação de informação do Presidente da Junta de Freguesia-----------------

A presidente da assembleia questionou os intervenientes sobre a presença de questões
e/ou dúvidas a apresentar, ao que o deputado Carlos Natal questionou ao presidente da
junta se este haveria tido uma reunião no dia 11 Novembro com o Sr. Marcos Ferreira, e
qual o assunto que teria sido debatido nessa mesma reunião.
O presidente da junta respondeu, e referiu que existiu essa reunião e que a mesma serviu
para discutir alguns pontos pendentes relativamente à aquisição dos terrenos de acesso à
praia do pintadinho. O Sr. Marcos Ferreira teria vindo comunicar ao presidente da junta a
carta que enviou para a Câmara de Lagoa, relativa a uma proposta para aquisição do
terreno. O proprietário queria que a Câmara o adquirisse por quinhentos mil euros;
quando posteriormente fosse condenada em tribunal lhe pagasse mais um milhão de
euros, e quando fosse aprovado o projeto, o resto do dinheiro em dívida. O presidente da
junta em conversação com o presidente de Câmara concluíram que a proposta parecia
não ter sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao acesso ao pintadinho, há outra hipótese pendente, uma vez que
existem uns proprietários de outros terrenos que querem ceder uma faixa do seu terreno
para o acesso à praia. -----------------------------------------------------------------------------------------A presidente da assembleia questionou os presentes sobre mais questões a apresentar e
o deputado da CDU, Ricardo Jorge interveio questionando o presidente relativamente à

situação do multibanco na freguesia, querendo saber se estava para breve a resolução
desse problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da junta, respondendo, referiu que as obras do multibanco iriam iniciar-se
no dia 4 de Janeiro de 2016, sendo que para isso o mercado iria encontrar-se encerrado.
Foi confirmado também junto da instituição Novo Banco que se encontrava tudo certo no
que diz respeito à instalação da caixa multibanco. ----------------------------------------------------O deputado Carlos Natal voltou a pedir autorização para intervir e interrogou ao
presidente, tendo em conta os relatórios de contas apresentados, se a feira de Natal
ARTENATA, teria apresentado prejuízo, ao que o presidente confirmou ser verdade. -------Outra pergunta apresentada pelo deputado ao presidente, disse respeito a um pedido de
esclarecimento relativo à situação verificada pelo fecho da ponte e pela colocação da
ponte militar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente respondeu, referindo que foram adjudicados uns trabalhos para verificação
da situação da ponte, e efetuados esses trabalhos verificaram que o ferro se encontrava à
vista e existiam zonas bastante degradadas. Posto isto, a Câmara Municipal de Lagoa
solicitou uma reunião de urgência e informou que iria fechar a ponte para efetuar uma
intervenção na mesma. Foi colocada a ponte militar a fim de facilitar o tráfego de
pesados, resolvendo ao mesmo tempo o tráfego de ligeiros.

Não havendo mais questões a apresentar passou-se à discussão do ponto 2.------------------

-----Ponto 2- Discussão e aprovação do orçamento e do plano plurianual para o ano 2016
e mapa de pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado com 3 abstenções, após retificação feita pela presidente da
assembleia à data explícita nos documentos enviados, sendo que a correta seria o ano de
2016 e não de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------Terminado a discussão dos pontos passou-se à aprovação da ata por minuta da reunião
de assembleia do dia 28 de Dezembro de 2015, que apurou a aprovação da ata do mês de
Abril de 2015 por unanimidade e correção e aprovação da ata de Setembro de 2015 com
uma abstenção. Na discussão do ponto 1, foram colocadas questões ao presidente, às
quais este respondeu. Na discussão do ponto 2, o mesmo foi aprovado com 3 abstenções.
Votada a minuta da ata do dia 28 de Dezembro de 2015 esta foi aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Sem nada mais a haver a tratar, a presidente da mesa, Susana Fachadas, deu por
encerrada a sessão às vinte e duas horas e catorze minutos, tendo eu, segunda secretária,
para que conste lavrado a presente ata, tendo de seguida sido aprovada por minuta que
irá ser assinada por todos os presentes. -----------------------------------------------------------------_____________________________________________
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