ATA Nº 4
No dia vinte e cinco de Setembro de dois mil e dezasseis, pelas nove
horas, reuniu-se em sessão ordinária, a assembleia de freguesia da
Facha, na sede da junta de freguesia, conforme editais afixados em
locais de estilo, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------1º Período de antes da ordem do dia:----------------------------------------a). Apreciação e aprovação da ata da sessão anterior.------------------b). Leitura do expediente e informação da mesa.-------------------------c). Diversos assuntos de interesse da freguesia.--------------------------2º Período da ordem do dia:-----------------------------------------------------a). Apreciação e votação do contrato interadministrativo delegação
de competências – transportes escolares 2016/2017.-------------------b). Apreciação da informação do presidente da freguesia, bem como
da situação financeira da autarquia.------------------------------------------3º Período de intervenção do público.----------------------------------------Foi entregue à mesa um requerimento da parte do senhor Carlos
Alberto Lima Pereira, informando que por motivos profissionais é-lhe
impossível estar presente nesta assembleia de freguesia, informando
que em sua substituição estará a senhora Maria Florinda Rodrigues
Fernandes. A mesa de assembleia era composta pelo senhor
presidente: José Manuel de Puga Rodrigues, primeiro secretário:
Márcio Fernandes de Puga e segunda secretaria: Maria do Rosário
Matos Fernandes de Oliveira. Assim o Presidente da Assembleia
verificou a regularidade da convocação e a existência de quórum
deliberativo, declarando abertos os trabalhos da mesma, com a
presença dos Senhores, José Estevão do Vale Cerqueira Faria
Gonçalves, Vítor Manuel da Costa Sam João Lima, António Martins
Mota, Sandrina Milene de Sousa Lopes, Vítor Coelho Lopes, Maria
Florinda Rodrigues Fernandes. No executivo Verificou-se a ausência

do Senhor Américo Freitas. Iniciamos a assembleia com o ponto 1.a)
Apreciação e aprovação da ata da sessão anterior. Posta à votação
a ata foi aprovada por maioria, com sete votos a favor e duas
abstenções. As abstenções foram dos Senhores José Manuel
Rodrigues e Márcio Puga. Seguimos com o ponto 1.b) Leitura do
expediente e informação da mesa. Nada tendo sido apresentado à
mesa, passamos para o ponto 1.c) Assuntos de interesse da
freguesia. Neste ponto entrevem em primeiro lugar o senhor Vítor
Lopes, entregando a sua intervenção à mesa por escrito, que vai ser
arquivada e anexada a esta ata. De seguida entrevem a Senhora
Florinda Fernandes, sugerindo que se aproveite a requalificação do
caminho do Boco, para fazer também um alargamento. Continuamos
com

o

ponto

2.a)

Apreciação

e

votação

do

contrato

interadministrativo delegação de competências – transportes
escolares 2016/2017. Em primeiro lugar tem a palavra o senhor José
Estevão, pedindo alguns esclarecimentos sobre este contrato,
nomeadamente sobre o cálculo dos quilómetros para o autocarro e
carrinha. De seguida tem a palavra o Senhor Vítor Sam João, que
pergunta porque há apenas uma diferença de dez cêntimos entre o
preço do autocarro e da carrinha. Acha que esse valor deveria ser
corrigido pois não se verificou um aumento em relação ao ano
passado. Pergunta como se chegou aos valores de 120 Km dia para
o autocarro, e 80 Km dia para a carrinha. De seguida tem a palavra
o Senhor Vítor Lopes, que acha que se deveria pedir à Camara
Municipal, um ajuste dos valores pois estamos a ser prejudicados em
relação a freguesias mais pequenas. A seguir fala o Senhor José
Manuel Rodrigues, lembrando o executivo, que há um ano atrás tinha
feito uma proposta para aquisição de uma carrinha nova para o
transporte das crianças. De seguida fala o Senhor Márcio Puga, que

não concorda com a diferença dos valores que são cobrados entre
autocarro e carrinha, 5 e 17 euros. Não compreende porque uma
criança que passa para o primeiro ciclo, se utilizar o autocarro, deixa
simplesmente de pagar qualquer valor pelo seu transporte, mas se
utilizar a carrinha continua a pagar os mesmos 17 euros. De seguida
o contrato foi posto à votação, sendo aprovado por maioria, com um
voto contra, quatro abstenções, e quatro votos a favor. Votou contra
o senhor Vítor Sam João e absteram-se os senhores: Márcio Puga,
José Manuel Rodrigues, José Estevão Gonçalves e António Mota.
Continuamos com o ponto 2 b). Apreciação da informação do
presidente da freguesia, bem como da situação financeira da
autarquia. Neste ponto o Senhor Presidente da Junta informou a
assembleia sobre a situação financeira da freguesia, apresentando
um saldo de gerência positivo de setenta e quatro mil, duzentos e
sessenta e nove euros e trinta e oito cêntimos. Posta a apreciação,
pede a palavra o senhor Vítor Lopes, entregando de seguida a sua
intervenção à mesa por escrito, que vai ser arquivada e anexada a
esta ata. De seguida entrevem o Senhor José Estevão, Que acha
muito pouco a informação apresentada. Acha que deveria conter dois
ou três tópicos sobre o que a Junta foi fazendo nestes três meses.
Terminamos a assembleia com o ponto 3º Período de intervenção do
público. Tendo sido dada a palavra a todas as pessoas presentes e
às quais o senhor presidente da junta deu as devidas respostas e
nada mais havendo a tratar, a presidente da assembleia deu por
encerrados os trabalhos para os quais esta assembleia foi
convocada. De seguida esta ata vai ser assinada pelos elementos
desta mesa de assembleia:-----------------------------------------------------Presidente:
Primeiro secretário:

Segundo secretário:

