ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERRAGUDO
CONCELHO DE LAGOA

ATA Nº21 DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO
----------------------------------------DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE-----------------------------------

-------Ao trigésimo dia do mês de Setembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas,
e quarenta minutos reuniu-se esta Assembleia, na sala da SRVC Ferragudense, em sessão
ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------

-----Ponto 1 – Apreciação de informação de 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 Manuel Santos Páscoa e Fernando Cristina
do PS, Mónica Tomaz do PSD, Ricardo Jorge da CDU e em representação do executivo,
Ana Piscarreta (tesoureira) e Miguel Cristina (secretário). -----------------------------------------

Verificado o quórum, deu-se por aberta a sessão às vinte e uma horas e quarenta
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da mesa cedeu aos intervenientes a oportunidade de colocar questões e na
ausência das mesmas passou a palavra ao presidente da Junta de Freguesia, Luís Alberto.

O presidente da junta, tomando o dom da palavra, referiu que o comentário a tecer não
se referia à informação enviada, uma vez que de acordo com o que é legal, estas
informações são referentes até à data de convocatória da assembleia, tendo ocorrido
outros acontecimentos, sobre os quais pretendeu falar. --------------------------------------------O presidente fez referência à reunião que iria existir no dia 3 de Outubro, às 20:30h,
relativa ao orçamento participativo, reuniões que decorrem em todo o concelho de Lagoa
enaltecendo a importância na participação da mesma, para apresentação de propostas
que se achem necessárias para Ferragudo e para o Concelho de Lagoa, explicando o
funcionamento de todo o processo, desde a seleção das melhores ideias, até à votação e
consequente execução, com um montante total de 500 mil euros para toda o Concelho.---

A presidente da mesa questionou se o público tinha alguma questão a apresentar e na
ausência de questões passou-se à discussão do ponto nº2. ---------------------------------------------Ponto 2 – Revogação da deliberação da Assembleia de Freguesia de 30 de Abril
relativa à autorização do protocolo de delegação de competências/acordo de execução
(2014-2017).----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e ratificação do acordo de execução e contrato
interadministrativo de delegação de competências com o Município de Lagoa (20142017). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da mesa questionou se algum dos intervenientes tinha alguma questão a
apresentar, e não havendo intervenções passou a palavra ao presidente da Junta, Luís
Alberto que discutiu simultaneamente os dois pontos apresentados acima, referindo que

esta assembleia e a assembleia municipal já tinham aprovado o protocolo de delegação
de competências para as juntas de freguesia de acordo com a nova lei. O protocolo da
freguesia para os quatro anos é de 300 mil euros, contudo houveram outros dois
protocolos, nomeadamente Lagoa/Carvoeiro e Parchal/Estômbar que face à sua
dimensão superior a um milhão de euros tiveram que ir para o tribunal de contas, que
decidiu a realização de dois tipos de contrato, um de delegação de competências e outro
de execução, para estas duas uniões de freguesia. Assim ficou decido que o protocolo de
Porches e Ferragudo teriam os mesmos clausulados e as mesmas situações, pelo que há
necessidade de revogar o anterior e votar um novo, havendo assim dois protocolos, um
de delegação de competências e outro de execução. -----------------------------------------------O presidente informou ainda que as obras do compromisso marítimo, nas antigas
instalações da Junta de Freguesia estão a terminar. Este projeto é financiando em 80%
pela PROMAR (linha de apoio estatal), sendo que há a necessidade de enviar todas as
despesas pagas com o documento de levantamento dos cheques ou da transferência
bancaria ate ao dia 21 de Outubro, sendo que se pretende ver esta obra terminada até ao
dia 1 de Novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à votação dos dois pontos em simultâneo, tendo estes sido aprovados com 6
votos a favor e uma abstenção por parte do Ricardo Jorge- CDU. ---------------------------------

-----Ponto 4 – Apreciação e votação de protocolos de apoio às iniciativas das associações
da Freguesia (ACD de Ferragudo, Castores do Arade, Sociedade Vencedora Recreativa
Desportiva e Cultural Ferragudense, Corpo Nacional de Escutas Agrup. 413) ------------------O presidente da junta interveio, e referiu que virão outros protocolos a discussão
também, nomeadamente o protocolo relacionado com a limpeza da orla costeira, uma
vez que a partir do momento que foi aprovada a delegação de competências, a freguesia
ficou com este encargo. Esta limpeza em vez de ser feita por uma empresa, seria
protocolada com os escuteiros para que a realizassem nas áreas de pesca, pequenas
arribas, usufruindo assim de algum apoio monetário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à votação deste ponto, tendo sido aprovado com 4 votos a favor e 3
abstenções por parte da Mónica Tomaz, Ricardo Jorge e Nélson Cintra). ------------------------

Encerrada a ordem de trabalhos, a presidente da mesa questionou o público para a
presença de eventuais questões. --------------------------------------------------------------------------Foi explicada por parte do presidente da Junta, as eventuais dificuldades na receção de
alguns documentos, pois houve um problema de acesso ao site, que está a ser
solucionado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à votação da ata de 30 de Abril, tendo sido aprovada com 6 votos a favor e
uma abstenção por parte do Ricardo Jorge. ------------------------------------------------------------Questionado o público pela presença de mais questões, houve um interveniente que
referiu o facto de antes haver uma pessoa sempre presente na junta de Freguesia e que a
mesma agora já não se encontra lá. O presidente da junta explicou que essa pessoa se

encontrava a meio tempo, tendo sido delegada por este mesmo, e só passava mais tempo
na junta por opção própria e que neste momento é ele próprio a desempenhar a função a
tempo inteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da mesa agradeceu à Sociedade Recreativa Ferragudense a cedência do
espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sem nada mais a haver a tratar, a presidente da mesa, Susana Fachadas, deu por
encerrada a sessão às vinte e duas horas, 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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