ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA VILA DE SÃO
SEBASTIÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

------ Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte horas,
na sede da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, reuniu a Assembleia de
Freguesia da Vila de São Sebastião, em sua sessão ordinária, presidida pela senhora
Raquel Maria Diniz Toste da Silva, no exercício das suas funções de Presidente da
Assembleia de Freguesia e secretariada pela senhora Isabel de Jesus Cunha Neves,
desempenhando as suas funções de segunda secretária a pedido do primeiro secretário. ------- Registaram-se as seguintes presenças: --------------------------------------------------------- Partido Social Democrata (PSD): ------------------------------------------------------------ Raquel Maria Diniz Toste da Silva, Francisco Duarte Neves Martins, Lívia Maria
Toste Lourenço Dias, Sérgio Fernandes de Melo e Lino Francisco Mendes Santos. ------------ Partido Socialista (PS):------------------------------------------------------------------------- Isabel de Jesus Cunha Neves, Gisela Maria Toste Borges, Nélia de Fátima
Mendes Ornelas. ----------------------------------------------------------------------------------------- Cidadãos para a Renovação da Vila (CpRV): --------------------------------------------- Lénio Rui Romeiro da Cunha. ------------------------------------------------------------------ Órgão Executivo: -------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Francisco Manuel Leonardo dos Santos. ----------------------------------------- Secretária: Iva Maria Barcelos Neves. --------------------------------------------------------- Tesoureiro: Manuel Jorge da Silva Melo. ----------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------- Inscreveram-se no período antes da ordem do dia a senhora Nélia Ornelas e o
senhor Lino Santos. ------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Nélia Ornelas quis agradecer em nome da equipa coordenadora e das
catequistas a colaboração da Junta de Freguesia na festa de natal da catequese.----------------- A segunda intervenção foi feita pelo senhor Lino Santos que expôs a ideia do
Senhor Padre em fazer hortas comunitárias. Referiu-se também ao estado de degradação
em que se encontra o Caminho dos Pastos.------------------------------------------------------

------ O senhor Francisco Santos respondeu que a questão das hortas comunitárias vai
ser pensada, podendo mesmo experimentar-se durante 6 meses. ---------------------------------- Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1: Leitura e eventual aprovação da ata da 3.ª Sessão Ordinária da
Assembleia de Freguesia realizada a vinte e oito de setembro de dois mil e quinze. ------------ Ata aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- Ponto 2: Apresentação e eventual aprovação da 4.ª revisão orçamental de 2015. -------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- Ponto 3: Apresentação e eventual aprovação do Orçamento e grandes opções do
Plano da Freguesia da Vila de São Sebastião para o ano económico de 2016. ------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- Ponto 4: Ponto de situação do trabalho desenvolvido pelo executivo, no período
compreendido entre os meses de outubro a dezembro.---------------------------------------------- 1)Colaboração com diversas entidades, nomeadamente com a Escola Francisco
Ferreira Drummond na cedência de viatura e condutor para realização de visitas de
estudo. Com a nossa Casa do Povo e Sociedade Filarmónica oferecendo os Bolos de
Aniversário a ambas as Instituições. 2) Durante a época Natalícia reuniu-se esforços
juntamente com a Sociedade Filarmónica e exibiu-se uma peça de Teatro Infantil
promovido pela Câmara Municipal. 3) Colaborou-se com a Sociedade Filarmónica na
recolha de entulho das obras que estão a realizar. 4) Ofereceu-se uma lembrança de
Natal a todas as crianças da catequese. 5) Colaborou-se com a Santa Casa da
Misericórdia de São Sebastião no transporte e colocação de móveis no Lar de Idosos. 6)
Fez-se uma visita guiada aos locais históricos da Vila com três turmas da Escola
Francisco Ferreira Drummond. 7) Realizou-se reuniões com o Delegado da Secretaria
Regional do Turismo e Transportes no sentido de resolver o problema de escoamento
deficiente no caminho dos pastos, asfaltar a sobra junto à antiga bomba de combustível
no lugar da Aldeia Nova. Solicitou-se a colocação de uma passadeira próximo do
cruzamento entre Rochão da Cruz e a Canada do Bacelo; A remoção dos pinos de betão
existentes no Rochão da Cruz; Pediu-se explicação por não se ter asfaltado o troço da
ponte da ribeira seca no caminho novo; solicitou-se o asfaltamento da Boavista bem
como a construção de uma paragem de autocarro junto à antiga fábrica de mármores.
Solicitou-se a colocação de uma passadeira próxima do jardim da casa do povo e o
início do arrabalde. 8) Reuniu-se com o técnico Rodrigo Borba da Direção Regional do
Turismo onde se acertou mais alguns pormenores dos trilhos dos Fortes de São

Sebastião, faltando agora realizar algumas obras; Recolha de informação e fotografias.
9) Reuniu-se diversas vezes com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para tratar
diversos assuntos, entre eles alertar o esquecimento da atribuição do apoio a esta junta
para a limpeza da orla costeira, foi-nos informado que a obra da ETAR de São Sebastião
terá início em 2016; Será atribuído raticida às autarquias em 2016, relativamente ao
nosso alerta pela reduzida dimensão do aqueduto do Rego da Ponta a Câmara informounos que não irá alargar porque entendem existir as dimensões suficientes. Relembramos
para a colocação da placa toponímica na canada do Tio Alcino mas a Câmara referiu
que por lei só pode atribuir o nome de uma pessoa a uma placa toponímica 10 anos após
o falecimento da mesma. Depois da solicitação da Câmara, foi indicada pela junta uma
listagem de sobras, ruas e canadas por asfaltar em São Sebastião. Em colaboração com o
técnico da Câmara esteve-se a fazer um inventário das zonas verdes da Freguesia.
Pediu-se para a Câmara vir podar as árvores da Praça, realizaram-se alguns ajustes na
localização das lâmpadas de iluminação pública nas estradas camarárias a nosso pedido.
Solicitou-se a colaboração da Câmara na limpeza de entulho que estava depositado na
zona das 4 canadas. 10) Relativamente ao Parque de Campismo, o temporal do início do
mês de dezembro provocou destruição de quase todas as churrasqueiras, danificou as
portas dos balneários, arrancou algumas torres do sistema elétrico, destruiu muros e
deixou a parte de baixo do parque cheia de pedras. A Câmara ficou de colaborar com a
limpeza de tudo, reparação de muros e churrasqueiras. Tivemos uma reunião com o
Técnico Pedro Gaspar da Direção Regional do Turismo, onde foram identificados todos
os melhoramentos necessários no parque de campismo para que este tenha a
homologação de 3 estrelas para autocaravanas. 11) Promovemos uma reunião entre a
Secretaria do Ambiente e os lavradores que tem terrenos no início Ribeira do Testo de
forma a fazer uma limpeza da ribeira. Ficou acordado que seriam cedidas partes da
Ribeira aos lavradores e em contrapartida asseguravam a limpeza. 12) A Câmara está
em conjunto com a Junta a elaborar um projeto de requalificação da Baía da Salga, que
contempla a colocação de uma placa alusiva à batalha da salga no forte ali existente,
limpeza e iluminação do forte, aumento da toalha do sol e construção de um molhe de
proteção. Estamos também a acompanhar o Projeto de requalificação dos Salgueiros e a
insistir para a construção de mesas e churrasqueiras na parte superior onde antigamente
existia acampamentos. 13) Participamos na cerimónia de inauguração da Sede dos
Escuteiros da Ribeira Seca. 14) A nível interno, criou-se um termo de responsabilidade
para todas as entidades que utilizam a viatura de 9 lugares, produziu-se uma folha de

empréstimo do sistema de som da autarquia, fizemos um estudo sobre os gastos da junta
(água e luz), no qual resultou alguns ajustes, nomeadamente na alteração de tarifários e
outros acertos. Alteramos a escala de limpeza das ruas, ficando a rua Padre Coelho de
Sousa a ser limpa à segunda-feira, devido à quantidade de lixo que ali é depositado
devido às provas desportivas que acontecem no pavilhão ao fim de semana. Criamos
uma rotina de limpeza dos edifícios da autarquia tendo cada um deles o seu dia próprio
para esta limpeza. Criou-se o gabinete operacional, que gere todas as tarefas dos
funcionários. Adaptou-se a carrinha de 9 lugares com cadeiras para crianças. 15)
Participamos na semana europeia da recolha de resíduos com a recolha de sargaço. 16)
Realizou-se um inventário das necessidades de sinais de trânsito verticais e enviamos
para a Câmara e Secretaria Regional do Turismo e Transportes. 17) Em termos de
trabalho, fez-se uma limpeza a fundo na zona das cavalas, separou-se o sistema de água
e eletricidade dos antigos edifícios escolares, reparou-se algumas infiltrações do rego de
escoamento de águas pluviais do arrabalde, pintamos as paragens da carreira do Rochão
da Cruz e Aldeia Nova, pedimos aos Serviços Florestais e entregamos as árvores de
Natal às instituições da Freguesia, realizamos manutenção da tasca dando-lhe tapaporos e verniz, limpamos todos os pontos referenciados no relatório da Eco Freguesias,
colaborámos e gerimos diversos processos de habitação degradada, realizamos
manutenção da árvore alusiva à sensibilização ambiental existente no exterior da Escola
Francisco Ferreira Drummond. Pintamos e caiamos o cemitério e sachou-se todas as
sepulturas comuns abandonadas. Após não existir qualquer resposta das entidades
competentes para a substituição ou reparação, cortamos todos os tubos que já não
tinham sinais de trânsito na rua Padre Coelho de Sousa. Reparamos toda a calçada solta
existente na Vila. Decoramos a Junta de Freguesia durante as quadras do Halloween e
Natal. 18) Solicitamos por ofício à PSP mais patrulhamento à noite em São Sebastião.
19) Em termos de pessoal, ficamos sem um funcionário do Recuperar porque arranjou
trabalho. 20) Realizamos um rastreio à visão. Organizamos o 3.º concurso de presépios
e de montras. Temos feito diversas exposições no hall de entrada da Junta. Em breve
vamos lançar o cartão Haja Saúde. Tem-se insistido com a CARTOR para proceder à
limpeza do antigo campo da bola, conforme o acordado durante a obra do Guarita do
Porto Judeu. 21) Estamos a concluir as obras dos acordos intermunicipais 2015 que são
os muros na zona da Maria Vieira e o Chafariz de Nossa Senhora da Graça. -------------------- Ponto 5: Apreciação das músicas do Hino da Vila de São Sebastião concorrentes
ao concurso “Um Hino para a Vila”. -------------------------------------------------------------

------ Apreciação negativa por unanimidade. -------------------------------------------------------- Ponto 6: Apreciação e eventual aprovação da jovem Daniela Toste como
representante da Vila de São Sebastião no Conselho Municipal da Juventude. ----------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- Ponto 7: Apresentação da Adenda ao Contrato de Cedência do antigo edifício da
Escola Básica da Vila de São Sebastião ao Centro Comunitário da Vila de São
Sebastião.
------ No final da sessão da Assembleia de Freguesia a senhora Raquel Silva despediuse dos presentes e agradeceu a sua presença. --------------------------------------------------------- Nada havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão e lavra a presente ata que
vai ser assinada.-------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa

_____________________________________________

2° Secretária

______________________________________________

