ATA N.º 20
--- Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezoito, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, reuniu em sessão
ordinária, nas instalações da Junta de Freguesia de Regueira de
Pontes, a Assembleia de Freguesia de Regueira de Pontes, convocada
nos termos legais, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------PONTO UM – Aprovação da Ata da reunião anterior. -----------------PONTO DOIS – Relatório de Atividades da Junta de Freguesia. Para
conhecimento. -----------------------------------------------------------PONTO TRÊS – Proposta de Alienação de Prédio Urbano sito em
Amieira, apreciação, discussão e votação. -----------------------------PONTO

QUATRO

–

Proposta

para

Execução

de

Projeto

de

Remodelação/ Modificação e Ampliação do Edifício Sede da Junta de
Freguesia, apreciação, discussão e votação. ---------------------------PONTO CINCO – Deliberação sobre Proposta de Revisão Nº 3 do
Orçamento de 2018, apreciação, discussão e votação. ----------------PONTO SEIS – Proposta de Quadro de Pessoal, apreciação,
discussão e votação. -----------------------------------------------------A sessão foi presidida pela senhora Maria Isabel Duque Cordeiro
Caçador

Monteiro,

Presidente

da

Assembleia

de

Freguesia,

secretariada por Raquel da Silva Pereira, 1.ª secretária, e por Denise
Patrícia da Fonseca Ferreira, 2.ª secretária da Mesa. ------------------Participaram em conformidade com a lista de presenças, para além
dos acima mencionados, os seguintes membros: ------------------------- José Carlos da Silva Ferreira. ------------------------------------------- José Ferreira do Nascimento Nóbrega ---------------------------------- Clarisse Maria Esperança Rolo. ------------------------------------------ Leonel Domingos Simões Mendes. --------------------------------------Luís Fernandes Rato. --------------------------------------------------Tendo faltado o seguinte membro: --------------------------------------

--- João Martins Pereira.--------------------------------------------------Por parte da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes estiveram
presentes o senhor Presidente Vítor Manuel Casimiro de Matos,
Secretário Júlio Pedrosa de Oliveira e Tesoureiro Hélder Gaspar
Pereira. --------------------------------------------------------------------Havendo “quórum”, foi pela senhora Presidente Maria Isabel Duque
Cordeiro Caçador Monteiro, declarada aberta a sessão, eram 21horas
e 15 minutos. ------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia – Maria Isabel
Duque Cordeiro Caçador Monteiro, questionou a Assembleia no
sentido de alguém querer colocar alguma questão antes da ordem de
trabalhos, respondendo a professora Lina Lourenço que queria dizer
umas palavras:-----------------------------------------------------------A professora Lina Lourenço tomou a palavra para agradecer o apoio
dado à Escola do 1º Ciclo de Regueira de Pontes, durante o ano letivo
2017/2018. Comunicou também que a visita de estudo que teve a
comparticipação da Junta de Freguesia tinha sido muito gratificante
para os alunos. Falou da falta de transportes públicos para a escola
do 2º e 3º ciclo de Marrazes, e qual é a possibilidade de se pedir que
o “Mobilis” chega-se à Freguesia de Regueira de Pontes. Também
comunicou que os acessos e as fontes necessitam de limpeza. -------De seguida o Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra para
informar que iria fazer diligências no sentido de conseguir o
transporte das crianças para a escola de Marrazes. Em relação à
limpeza dos acessos e das fontes, comunicou que está a ser
preparado em conjunto com a ADEMAC – Associação para o
Desenvolvimento de Matoeira e Carril, a revitalização das fontes da
freguesia. -------------------------------------------------------------------

De seguida deu-se início à discussão dos pontos da ordem de
trabalhos.------------------------------------------------------------------PONTO UM – Aprovação da Ata da reunião anterior. A Presidente da
Mesa questionou Assembleia se todos tinham lido a ata e se havia
necessidade de a mesma ser lida, à qual todos disseram terem
conhecimento da mesma, pelo que dispensaram a leitura da mesma.
Posta à votação foi a ata aprovada por unanimidade. -----------------PONTO DOIS – Relatório de atividades da Junta de Freguesia. Para
conhecimento. A Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente
da Junta, Sr.º Vítor Matos, que esclareceu que o relatório era uma
resenha dos trabalhos realizados. Tinha tido uma reunião de trabalho
relativa ao Encontro de Pontes, para a sua reativação. Tinha sido feito
um levantamento topográfico do edifício e zona envolvente da junta
para melhoramento do projeto da sede da junta de freguesia,
elaborado pelo Eng.º Pedro Silva. Falou também que tinha sido
assinado o Contrato Interadministrativo com a Câmara Municipal de
Leiria, para conservação e requalificação dos edifícios das escolas do
1º ciclo básico de Regueira de Pontes e Chãs e Jardim de Infância.
Comunicou também que tinha tido reunião com a Escola Profissional
e Artística da Marinha Grande – Centro Qualifica, para preparação da
sessão de apresentação do Centro Qualifica – Oferta Formativa
(conclusão do 4º, 6º, 9º e 12º anos de escolaridade. E também tinha
tido reunião com as associações/ Instituições da Freguesia, tendo em
vista as comemorações do aniversário da Freguesia e calendarização
dos eventos na Freguesia. -----------------------------------------------PONTO TRÊS – Proposta de Alienação de Prédio Urbano sito em
Amieira, apreciação, discussão e votação. -----------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta, Sr. Vítor Matos, que
explicou aos membros da Assembleia de Freguesia por que motivos a
Junta propõe a alienação do artigo inscrito na matriz predial urbana

sob o nº 180 desta freguesia de Regueira de Pontes, a enumerar:
1 – O referido prédio urbano está em ruínas. ---------------------------2 – A Junta não dispor de meios financeiros para intervir na sua
recuperação. --------------------------------------------------------------3 – Considerando que o bem foi doado pelo Sr. José Luís dos Santos
Duque e com o objetivo de construir um Centro de Dia e, atendendo
que o Centro Social está a construir um edifício noutro local com
mesma finalidade, considera-se que não faz sentido outro Centro de
Dia na Freguesia, por isso propõe-se à Assembleia de Freguesia a
venda do referido Prédio Urbano. ----------------------------------------Concluída a exposição, o Presidente da Junta propôs à Assembleia
que o valor da venda seja doado ao Centro Social Paroquial de
Regueira de Pontes, para assim, fazer face aos custos elevados da
referida construção. ------------------------------------------------------O Sr. José Carlos pediu a palavra para questionar se o terreno tinha
sido doado à Junta de Freguesia ou doado ao Centro Social. O Sr.
Vítor Matos respondeu que o prédio que tinha sido doado à Junta de
Freguesia. A proposta foi colocada à votação da Assembleia de
Freguesia, sendo a mesma aprovada por unanimidade, com a
condição da venda ser feita em hasta pública e o valor que vier a ser
arrecadado seja doado ao Centro Social Paroquial de Regueira de
Pontes para ajudar a custear as despesas de construção do novo
edifício. --------------------------------------------------------------------Foi ainda deliberado por unanimidade conceder os mais amplos
poderes ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia Vítor Manuel
Casimiro de Matos para, em representação da Junta de Freguesia de
Regueira de Pontes, abrir o procedimento da hasta pública do bem
supra

identificado,

outorgar

e

assinar

a

respetiva

escritura/documento particular autenticado de compra e venda, bem
como, receber o preço e dele dar quitação. Mais lhe conferem

poderes

para

proceder

a

quaisquer

atos

do

Registo

Predial,

averbamentos, suas retificações, ou cancelamentos, assim como,
prestar declarações complementares, e ainda, junto de qualquer
Repartição Pública ou Privada praticar e assinar tudo o que se torne
fundamental para alcançar o indicado fim. -----------------------------PONTO

QUATRO

–

Proposta

para

Execução

de

Projeto

de

Remodelação/ Modificação e Ampliação do Edifício Sede da Junta de
Freguesia, apreciação, discussão e votação. ---------------------------A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta, que
mostrou aos membros da Assembleia o Projeto de Remodelação/
Modificação e Ampliação do Edifício Sede da Junta de Freguesia, e fez
as respetivas explicações no decorrer da sua demostração. Posta a
proposta a votação foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------PONTO CINCO – Deliberação sobre Proposta de Revisão Nº 3 do
Orçamento de 2018, apreciação, discussão e votação. ----------------A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta, e
este, por sua vez, deu-a ao Tesoureiro, Hélder Pereira disse que este
executivo foi surpreendido pelo IFAP notificando-o da instauração de
dois processos que dão conta de irregularidades cometidas no âmbito
das candidaturas de 2014 com a seguinte designação, “Acão
2.3.1./Sub-Ação 2.3.1.1 Minimização de Riscos/Defesa da Floresta
Contra Incêndios” (Operações nº 020000044599 e 020000044601).
Esta junta contestou a instauração dos processos, no entanto, não
surtiu efeitos. Pela instauração dos referidos processos deriva a
restituição da quantia global de € 4.353,10 (quatro mil trezentos e
cinquenta e três euros e dez cêntimos), do qual não existe rubrica no
orçamento nem cabimentação, sendo necessário efetuar a Revisão
n.º 3 do orçamento de 2018 e solicitar à assembleia a sua aprovação
para transferir da rubrica “Cemitérios”, para a nova rubrica “Outras
Restituições” com o adiamento no Plano Plurianual de Investimentos.

Como mais ninguém quis intervir, a Presidente da Mesa colocou a
proposta de revisão nº 3 do orçamento de 2018 à votação, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade. -------------------------------PONTO SEIS – Proposta de Quadro de Pessoal, apreciação,
discussão e votação. -----------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da
Junta que explicou a necessidade evidenciada na criação de um
quadro de pessoal que abrangesse dois assistentes administrativos.
Foi posta à discussão a proposta da Junta de Freguesia para a criação
do Quadro de Pessoal dos serviços da Freguesia, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente deu por concluídos os
trabalhos, pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos, tendo dado
por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que, por
mim Raquel da Silva Pereira, primeira secretária em exercício, foi
subscrita e depois de lida e aprovada e vai ser assinada pelos
membros da mesa presentes. -------------------------------------------A Presidente da Mesa da Assembleia
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