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ACTA 176

Na Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas teve lugar, a 26 de junho de 2013, pelas
21H40, uma assembleia de freguesia ordinária, que seguiu a seguinte ordem de trabalhos:

A – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA;
B – ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – Leitura de expediente e informação;
Ponto 2 – Discussão e votação da ata anterior;
Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta;
C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.
Após as habituais saudações e agradecimentos pela cedência do espaço, o Sr. Presidente da mesa
iniciou a presente assembleia de freguesia.
O Sr Barroso, da CDU, usou da palavra, lendo uma saudação da sua bancada relativa à Comissão de
Festas e à Junta de freguesia, pela forma ordeira e cuidada com que a festa decorreu, apesar das
vicissitudes financeiras. Assinalou o facto das festas terem recebido a visita de inspectores das
actividades económicas, que aplaudiram a postura da comissão de festas face ao decurso da sua
logística contabilística. Felicitou também população e entidades diversas que colaboraram neste
evento.
Fez uso da palavra o Sr. Nuno Fera, da CNR, que felicitou também a comissão de festas pela forma
como organizou e fez acontecer o evento.

Questionou sobre a segurança das grelhas de escoamento de água.
Relativamente à segurança populacional, diz estarem a ocorrer alguns incidentes, nomeadamente,
assaltos, pelo que pediu mais acompanhamento e policiamento da vila.
Tomou a palavra o Sr. José Santos, da bancada do PS, fazendo uma saudação ao Sr. Octávio e ao Sr
Adelino, pela reparação do abrigo da paragem na Pimenta – Lugar das Quintas, num dia quente
como o que acontecia.
Referiu que os bancos junto ao cemitério deveriam ser restaurados.
Apresentou, seguidamente, uma saudação à Comissão de Festas pelo magnífico trabalho efectuado,
referindo que acredita que com um executivo da Junta como o representado, as festas terão sempre
continuidade.
O Sr. José Chaparro, da bancada da CDU, pronunciou-se de seguida lendo uma saudação relativa ao
pagamento justo e atempado do subsídio de férias, pela Junta de freguesia aos seus colaboradores.
De seguida, passou a agradecer o discurso dos anteriores intervenientes a propósito das Festas de S.
João. Referiu a despesa investida no software informático, o que permitiu à comissão de festas o
trabalho prestado do ponto de vista dos registos e da contabilidade.
Usou de novo a palavra o Sr. José Santos, felicitando o agrupamento de escolas pelo encerramento
do ano lectivo, apesar de não concordar integralmente com o modelo do mesmo. Agradeceu a todas
as pessoas que colaboraram.
Enalteceu ainda o espírito das autarquia que, atempadamente, fizeram cumprir o pagamento os
subsídios aos seus colaboradores.
O Sr. Presidente da Junta saudou os presentes e agradeceu a disponibilização das respectivas
instalações pelos corpos gerentes da colectividade das Quintas.
Em nome da Junta de freguesia, agradeceu à população, instituições e colectividades que
colaboraram nas Festas de S. João, corroborando o seu apreço pelo esforço e trabalho de entrega
dos colaboradores da Junta, em tal evento.
Relativamente à questão da segurança, referiu as diligências já tomadas junto das forças de
segurança, que têm respondido de forma positiva às solicitações da Junta de freguesia, sabendo
contudo, disse, que é insuficiente o número de agentes destacado para o efeito.
De seguida, referiu as várias medidas de manutenção que a Junta tem levado a cabo, destacando
algumas obras em falta, num processo sempre em evolução.
Referiu-se ainda à reunião concelhia da Rede Social que ocorreu em Castanheira do Ribatejo,
adiantando que será disponibilizada uma resenha das ajudas prestadas à população da freguesia.
Enalteceu, a propósito, a iniciativa solidária que esteve subjacente ao encerramento do ano lectivo.

Relativamente à Ordem do dia, temos:

Ponto 1 – Leitura de expediente e informação – o Sr. Presidente da Mesa apontou a existência de
respostas de algumas entidades, face à recepção dos anteriores documentos para elas enviados.
Acusou presença em eventos diversos, nomeadamente, na exposição levada a cabo pelo Museu
Nacional de Arqueologia, acerca do Monte dos Castelinhos. Por outros eventos se foram dividindo
as presenças, como exposições e Festas de S. João.
Ponto 2 – Discussão e votação da acta anterior - foi referido o facto de não ter sido distribuída a acta
da reunião anterior, justificando-se o problema técnico ocorrido durante a sua gravação.
Subsequentemente, ouviu-se a 1ª Secretária, explicando a situação.
A acta, pelas razões apontadas, não foi votada, adiando-se tal momento para a próxima assembleia.
Usou da palavra o Sr. José Chaparro, felicitando a freguesia pela exposição a decorrer no Museu
Nacional de Arqueologia.
Também enalteceu a exposição do Sr. Francisco Vassalo e a oportunidade que lhe foi dada.
No Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta - fazendo uso da
palavra o Sr. Pedro Costa, e reportando-se à assembleia anterior, sugeriu a clarificação do que tinha
sido consumido; questionou até que ponto seria possível comparar onde estamos e onde era
expectável estarmos durante o mesmo período, por forma a analisarmos com maior exactidão. A
existência de uma curva de custos foi sugerida. Referiu também uma linha na página 90 sobre
aquisição de bens, mencionando que existem diferenças por clarificar.
O Sr. Presidente da Junta proferiu palavra, dizendo que se está a analisar tecnicamente a questão
colocada, prometendo que no próximo documento a situação estará debelada, apesar de implicar um
trabalho acrescido.
O Sr Pedro Costa mais referiu acreditar nesse esforço, aditando que ele trará frutos em termos de
antecipação e controlo das despesas.
Relativamente à intervenção do Público, pudemos escutar:
A Sr.ª Luísa Fajardo, que saudou o público e mais uma vez reforçou as questões da paragem de
autocarro e da passadeira que devem servir a população, não estando ainda a fazê-lo como devido.
Agradeceu à Junta de Freguesia pela colaboração que aquela oferece à Associação e a toda a
população das Quintas, através de gestos como a cedência sardinhas durante os festejos de S. João.
Referiu-se, também, à curva dos Casalinhos, dado que está tudo na mesma.
Também reportou buracos na zona do Cabeceiro, sobre os quais solicitou reparação.
O Sr Octávio Godinho saudou os presentes e agradeceu em nome da Associação, pela assembleia
em curso se realizar nas suas instalações. Também deixou presente a sua preocupação com a
passagem para peões junto à rotunda, agradecendo por fim à Junta de freguesia e Comissão de
Festas de S. João, pela realização do dito evento.
O Sr. Presidente da Junta agradeceu as intervenções do público. Acrescentou ter sido pedido, por

altura da iniciação das obras, com a devida antecipação, e a quem de direito, para aprovar e
fiscalizar em consonância com as necessidades da população.
O Sr. Presidente da mesa reforçou os seus agradecimentos e deu por terminada a assembleia.
A actual acta foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei nº 169/ 99 de 18 de Setembro, alterada
pela lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo que vai ser assinada, após aprovação, pelo Presidente da
mesa e por quem a lavrou.
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