Ata da sessão ordinária da Assembleia da União das Freguesias de Castro Verde e Casével
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze pelas dezanove horas, na sede da
União das Freguesias de Castro Verde e Casével, reuniu em sessão ordinária a Assembleia da União
das Freguesias de Castro Verde e Casével.
Nesta reunião estiveram presentes todos os membros da Assembleia da União das Freguesias.
Esteve também presente o executivo da Freguesia.
Encontrando-se presente o número legal de membros para poder funcionar a reunião, foi a mesma
iniciada pelo Senhor Presidente às dezanove horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
1º. - Expediente;
2º. - Aprovação da ata da sessão anterior.

ORDEM DO DIA:
1º.- Apreciação da atividade da Junta de Freguesia;
2º.- Apreciação e aprovação das Opções do Plano e Orçamento da Junta para o Ano 2014
3º.- Apreciação e aprovação do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o Ano 2014;
4º.- Proposta para que esta União de Freguesias se associe na Associação Nacional de Freguesias;
5º.- Autorização para a celebração de Acordos de Colaboração entre a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal;
6º.- Outros assuntos de Interesse;
7º.- Período reservado ao público

Expediente – O Presidente começou por ler a convocatória e o edital da reunião.
Aprovação da ata da sessão anterior – Depois de lida, foi a ata da sessão anterior posta a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta – Foi lida a Informação escrita do
Presidente da Junta de Freguesia, a que se refere a alínea n) do Artº. 17º. da Lei nº. 169/99, de 18 de
Setembro, contendo as principais informações referentes à atividade da Junta de Freguesia e à
respetiva situação financeira, relativas ao período que medeia entre a última informação escrita e a
presente data, tendo o Presidente da Junta tecido alguns comentários e prestadas algumas
informações complementares relacionadas com respetivo documento. O Vogal Filipe Pratas disse
que, apesar de se tratar de um período muito limitado de tempo, considera que deverá ser dada
continuidade ao trabalho desenvolvido.

Apreciação e aprovação das Opções do Plano e Orçamento da Junta para o Ano 2014 - O
Presidente da Assembleia solicitou ao Presidente da Junta alguns esclarecimentos sobre a proposta
apresentada, tendo o Presidente da Junta acrescentado que o documento esteve para apreciação
Pública e foi entregue a todos os partidos um exemplar do documento e até à data não tinha
chegado nenhuma proposta de alteração. O Vogal António José Paulino, do Partido Socialista,
referiu que o presidente da Junta disse bem porque tinha sido este o projeto apresentado pela CDU
aos Fregueses e que como tinham ganhado as eleições, fizeram dessas propostas as Opções da
Junta, e que essas Opções não seriam as do partido que representa. Disse ainda que tinha tido
cuidado de ver as Opções do ano passado e o programa da CDU e parece-lhe que é um orçamento
de continuidade, pensava que o novo executivo e o seu presidente iriam pôr ponto final no
passado. Acrescentou que a Junta deveria fazer sentir junto da Câmara Municipal a necessidade de
avançar com a venda dos lotes de Casével, que não devia descurar os problemas da TDT em
Casével, que deveria criar um gabinete de apoio ao Freguês gratuito para a população com baixos
rendimentos, que devia fazer assembleias descentralizadas e que devia fazer chegar à Câmara a
necessidade de intervir no espaço Histórico de S. Pedro das Cabeças. Propôs ainda a promoção de
uma bolsa escolar para a reutilização de manuais escolares. Depois de a tesoureira da Junta ter
prestado alguns esclarecimentos relativos às diligências efetuadas no caso do sinal de TDT, o vogal
José Carlos acrescentou que o problema não era para esquecer. Depois destas intervenções, foram
as Opções e o Orçamento da Junta de Freguesia para o Ano 2014 postos a votação, tendo os
mesmos sido aprovados por maioria, com quatro abstenções.

Apreciação e aprovação do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o Ano 2014 - Foi
posto à votação o Mapa de Pessoal, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

Proposta para que esta União de Freguesias se associe na Associação Nacional de
Freguesias - Foi a proposta discutida e posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Autorização para a celebração de Acordos de Colaboração entre a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal – Depois de explicadas pelo Sr. Presidente, as novas regras para a celebração
de acordos de colaboração entre as Câmaras e as Juntas de Freguesia, de acordo com a Lei nº
75/2013, foi deliberado por unanimidade conceder autorização à Junta para proceder às
negociações com a Câmara Municipal.

Outros assuntos de interesse – O Sr. Presidente apresentou uma moção em defesa das
Freguesias que aprovada por unanimidade.

Período reservado ao público – Dada a inexistência de público nesta sessão, não se verificou
qualquer intervenção neste ponto da ordem de trabalhos.

Aprovação em minuta – Desta reunião se lavrou minuta, aprovada por unanimidade dos
membros da assembleia presentes e assinada pela respetiva mesa para que produza efeitos
imediatos.

Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 20 horas e 30 minutos,
da qual e para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e secretários
da mesa da assembleia.
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A Mesa da Assembleia de Freguesia
_____________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
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