ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
SANTA CATARINA DA FONTE DO BISPO

ATA NÚMERO UM DE DOIS MIL E DEZASSEIS

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas, no edifício da sede de Freguesia, em conformidade com o estipulado no Artº 11º
da Lei

75/2013

de 12 de Setembro, reuniu a Assembleia de Freguesia, sob a

presidência de Márcio Filipe da Conceição Rodrigues, na qualidade de Presidente da
Assembleia de Freguesia. Foi designada para redigir e subscrever esta ata a 1ª secretária
Cláudia Paula Gago Pedro Teixeira.--------------------------------------------------------------Aberta a reunião, verificou-se estarem presentes os seguintes membros:-------------------Márcio Filipe Conceição Rodrigues--------------------------------------------------------------Cláudia Paula Gago Pedro Teixeira--------------------------------------------------------------Samuel Viegas dos Santos-------------------------------------------------------------------------Telma Bertília Romão de Jesus-------------------------------------------------------------------Adérito Paulo Gonçalves Ribeiros----------------------------------------------------------------Edmundo Manuel Gago de Brito Martins-------------------------------------------------------Nuno Miguel Viegas de Brito---------------------------------------------------------------------Joaquim José Rodrigues de Jesus-----------------------------------------------------------------Aurélio Gonçalves do Carmo----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia começou por cumprimentar todos os
elementos deste Órgão, bem como do público presente, em especial o Senhor Vereador
Jorge Corvo e a Senhora Vereadora Elsa Cordeiro.--------------------------------------------Antes da colocação a votação da ata número quatro de dois mil e quinze, o Sr.
Presidente da Assembleia mencionou a retificação de um parágrafo, o qual foi alterado,
após o envio das atas aos membros da Assembleia. O Vogal Edmundo Martins usou
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também da palavra para fazer uma nota relacionada com a redação da ata, a qual foi
acatada pelo Presidente da Assembleia e retificada no momento. Após as referidas
alterações, a ata foi colocada a votação e foi aprovada por maioria, com seis votos a
favor e três abstenções.-----------------------------------------------------------------------------Antes de se passar ao momento antes da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da
Assembleia, em nome da bancada do PS, apresentou a Moção - Prospeção e Exploração
de Hidrocarbonetos no Algarve, a qual se encontra anexa a esta ata (ver anexo I). Nesta
sequência, a referida moção foi colocada a votação e aprovada por maioria, com seis
votos a favor e três abstenções.--------------------------------------------------------------------Antes do primeiro ponto da ordem de trabalhos, abriu-se um espaço para questões e
comentários dos membros da Assembleia dirigidos à mesa.----------------------------------Registou-se a inscrição do vogal Edmundo Martins, o qual questionou a mesa se o
caminho por cima do depósito será concluído ou se ficará assim como está. Perguntou
ainda quais os critérios subjacentes à aquisição da nova carrinha da Junta, uma vez que
há outra de nove lugares, muitas vezes parada.-------------------------------------------------Registou-se depois a inscrição do Vogal Nuno Brito, o qual questionou o Executivo
sobre a razão pela qual a nova carrinha não está identificada como os outros veículos da
Junta.--------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Vogal Edmundo Martins, o Sr. Presidente da Junta mencionou que o
caminho por cima do depósito será concluído. Em relação à carrinha referiu que a esta
foi barata numa relação qualidade - preço (três mil euros) e que a carrinha que existe é
do Município e da não da Junta de Freguesia. Disse ainda em resposta ao Sr. Nuno
Brito, que a carrinha ainda não está identificada, mas vai estar em breve, uma vez que já
foram solicitados os autocolantes.----------------------------------------------------------------De seguida, o Vogal Edmundo Martins pediu a palavra para relembrar que há quase
dois anos, caíram uns railes na estrada dos Morenos, numa curva perigosa. Nesta
sequência, questionou o Executivo qual a previsão desses railes serem recolocados e
sugeriu que fosse colocada um fita a sinalizar a situação de perigo. Questionou ainda o
Executivo porque razão está um espelho colocado na Rua Primeiro de Maio, com um
pau a suportá-lo.-------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Sr. Edmundo Martins, o Sr. Presidente da Junta disse que os railes serão
colocados aquando as obras que serão realizadas na referida estrada e que estão a cargo
da Câmara Municipal. Em relação ao espelho na Rua Primeiro de Maio, garantiu que
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será colocado um espelho nas suas devidas condições. Relembrou ainda que a empresa
que retirou o espelho, até ao momento ainda não o colocou.---------------------------------De seguida, o Vogal Nuno Brito pediu um ponto de situação relativamente à estrada que
liga os Morenos às Várzeas do Vinagre. Também em relação aos recentes concursos do
Município de Tavira, para a realização de obras, o Sr. Nuno perguntou se a Freguesia de
Santa Catarina foi contemplada.------------------------------------------------------------------Em resposta ao Vogal Nuno Brito, no que diz respeito à estrada que liga os Morenos às
Várzeas no Vinagre, o Sr. Presidente da Junta mencionou que essa obra irá à próxima
Assembleia Municipal para ser apreciada e votada. Em relação aos recentes concursos
para obras, na Freguesia de Santa Catarina, apenas as obras no atual Bairro Social foram
contempladas.----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições e para dar cumprimento ao ponto 1 da ordem de trabalhos
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia - o Sr. presidente começou por fazer
alusão e entregar em suporte papel a descrição das obras/trabalhos realizados na
freguesia desde a última reunião da Assembleia, bem como a organização de eventos e
apoios dados em atividades de caráter educativo, cultural e desportivo. O Sr. Presidente
da Junta apresentou ainda aos membros da Assembleia, o projeto de requalificação da
Estrada Nacional Duzentos e Setenta. Relativamente ao atual projeto, o Sr. Presidente
da Junta referiu que apenas não concorda com a quantidade de árvores que irão ser
colocadas nos passeios.-----------------------------------------------------------------------------Em relação a estas obras, o Vogal Nuno Brito perguntou quem irá fazer a manutenção
às árvores que serão colocadas nos passeios. O Sr. Presidente da Junta referiu que será a
Junta de Freguesia, embora reconheça que será muito difícil, pelo problema de falta de
pessoal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Depois, usou da palavra o Vogal Edmundo Martins, o qual questionou quem estaria a
executar as novas catacumbas no Cemitério da Freguesia. Pediu ainda esclarecimentos
relativamente a um grupo de crianças da Freguesia que terão ido a Lisboa com o apoio
da Junta.----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às catacumbas, o Sr. Presidente da Junta disse que para além dos
funcionários da Junta, a empresa do Sr. Vítor Plácido está a fazer a parte da cofragem e
armação de ferro. No que diz respeito à deslocação das crianças a Lisboa, o Sr.
Presidente explicou que foram a um Concurso de Talentos da RTP no Centro de
Congressos em Lisboa, acompanhados pelas respetivas famílias.-----------------------------
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Dando por encerrado o primeiro ponto da ordem de trabalhos, passou-se de imediato ao
segundo ponto -

Apreciação e votação da proposta da Junta nº 1/2016 sobre o

Relatório de Gestão e Contas de Gerência de 2015 - Neste ponto, o Vogal Edmundo
Martins fez questão de referir que antes da Assembleia terá pedido esclarecimentos por
escrito à Mesa, relativamente a algumas despesas constantes no Relatório de Gestão e
Contas de Gerência de 2015. Nesta sequência, referiu que foi-lhe justificado por parte
do Sr. Presidente da Junta, a razão pela qual não foi possível em tempo útil apresentar o
documento solicitado. Ainda assim o Sr. Edmundo questionou em que ponto do
Relatório estão contempladas as despesas com as máquinas alugadas. O Sr. Presidente
da Junta respondeu que no documento que será facultado posteriormente ao Sr.
Edmundo, estarão também discriminadas essas despesas.------------------------------------Antes de colocar à votação a referida proposta, o Sr. Edmundo Martins fez questão de
deixar claro que no próximo ano, os valores constantes no Relatório de Gestão e Contas
de Gerência deverão estar mais discriminados, para que não suscitem dúvidas.-----------Passou-se de imediato à votação da proposta número um de dois mil e dezasseis Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Contas de Gerência de 2015 - a qual foi
aprovada por maioria com cinco votos a favor e quatro abstenções.-------------------------De seguida, passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos - Apreciação e votação
da proposta da Junta nº 2/2016 sobre a abertura de Procedimento Concursal para
Assistente Técnico - O Sr. Presidente da Junta, começou por explicar que a Sr.ª Ana
Isabel, funcionária da Junta de Freguesia terá pedido licença sem vencimento para se
poder dedicar à abertura do seu próprio negócio. Passados alguns meses, por esse
motivo e por razões de saúde, decidiu rescindir o vínculo que tinha com a Junta de
Freguesia, razão pela qual se justifica a admissão de mais um funcionário para a carreira
de Assistente Técnico. Passou-se de imediato à votação da proposta número dois de
dois mil e dezasseis - Apreciação e votação da proposta para a abertura de
Procedimento Concursal para Assistente Técnico - a qual foi aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------Passou-se de imediato ao quarto e último ponto da ordem de trabalhos - Apreciação e
votação da proposta nº 3/2016 sobre a atribuição de nome à rua entre a Cooperativa e
o Centro Social Nª Sª das Dores - O Sr. Presidente da Junta começou por referir que
após algumas recolhas de opiniões junto de habitantes da freguesia, as nomenclaturas
sugeridas foram na sua maioria "Rua do Monte da Capela", "Rua da Capela" e "Rua
Nossa Senhora das Dores". No entanto, a bancada do PS também concordou com a
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proposta da bancada do PPD/PSD, ou seja, "Rua Sr. Ezequiel Brito". O Sr. Ezequiel
Brito foi autarca da Freguesia, dirigente de coletividades e fundador do Rancho
Folclórico. O Sr. Edmundo fez ainda questão de referir que a família foi devidamente
consultada antes desta proposta ter sido feita à Assembleia.----------------------------------Nesta sequência, passou-se à votação da proposta número três de dois mil e dezasseis Apreciação e votação sobre a atribuição de nome à rua entre a Cooperativa e o Centro
Social Nª Sª das Dores, passando-se a designar "Rua Sr. Ezequiel Brito" - a qual foi
aprovada por maioria com oito votos a favor e uma abstenção.------------------------------Dando por encerrados todos os pontos da ordem de trabalhos, abriu-se um espaço para a
intervenção do público presente. Começou por inscrever-se o Sr. Williams Brito, o qual
questionou de quem será a competência da placa que se encontra caída à entrada da
aldeia, com o nome da terra. O Sr. Presidente da Junta esclareceu que isso será da
competência da Junta Autónoma de Estradas.--------------------------------------------------Usou depois da palavra o Sr. Vereador Jorge Corvo, o qual referiu que no dia seguinte
haveria reunião de Câmara e que se assim o entendessem poderiam expor alguma
situação para ser levada a reunião. Foi de comum opinião da Assembleia que o assunto
da estrada que liga os Morenos às Várzeas do Vinagre, é importante ser falado, bem
como a estrada do Bemparece. Relativamente a esta estrada, o Sr. Presidente da Junta
referiu que por se tratar de uma obra de um custo extremamente elevado, neste
momento existe a hipótese de ser a Junta de Freguesia, em parceria com a Câmara
Municipal, de fazer uma intervenção de caráter provisório. O Sr. Presidente disse ainda
que este assunto já foi várias vezes falado em reuniões com o Sr. Presidente da Câmara
e Executivo. Disse inclusive que falou com grande parte dos proprietários dos terrenos
junto à estrada e todos concordaram em ceder terrenos para desviar a estrada.------------Antes de dar por encerrada a reunião, foram elaboradas e colocadas a votação as
minutas de aprovação das três propostas constantes na ordem de trabalhos, tendo as
mesmas sido aprovadas por unanimidade.-------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião quando eram vinte e três horas de
que se lavrou a presente ata, que após a tomada de conhecimento por todos os membros
da Assembleia, vai ser devidamente assinada. --------------------------------------------------
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ANEXO I

Moção - Prospeção e Exploração de
Hidrocarbonetos no Algarve
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