ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA VILA DE SÃO
SEBASTIÃO DE 29 DE JUNHO DE 2015

------Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas vinte horas e
trinta minutos, 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 em substituição do
primeiro secretário.--------------------------------------------------------------------------------------------

Registaram-se as seguintes presenças:------------------------------------------------------------

Partido Social Democrata (PSD): ---------------------------------------------------------------

Raquel Maria Diniz Toste da Silva, Francisco Duarte Neves Martins, Lino Francisco
Mendes Santos. --------------------------------------------------------------------------------------

Partido Socialista (PS): ---------------------------------------------------------------------------

Isabel de Jesus Cunha Neves, Gisela Maria Toste Borges.-------------------------------------

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 o senhor Luís da Cunha, o senhor
Francisco Martins, o senhor Lino Santos, o senhor Lénio Cunha e o senhor Francisco
Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Luís da Cunha iniciou a sua intervenção, com a exposição da situação da
canada do pico da faleira, que está muito degrada e precisava que a junta de freguesia
visse o que poderia resolver, o problema não é grave mas é uma necessidade, porque é
uma canada de servidão de vários agricultores, deixou essa questão à consideração do
executivo, referindo que o apoio já dado ao nível da bagacina é necessário mas não o
suficiente. A outra questão é sobre um assunto que já tinha exposto ao executivo, foi em
relação à azenha da qual é proprietário, propõe se a junta de freguesia colaborasse com
ele, num processo de candidatura para posterior recuperação do moinho com o objetivo
de torna-lo num ponto turístico. Sugeriu também a colocação de sinalização adequada
na Rua Nova uma vez que a estrada está em mau estado, devido à obra que está a ser
executada.---------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Francisco Santos respondeu que já tinha sido divulgado o programa de
apoios às canadas agrícolas, ficando a dúvida se esta já estava contemplada no
programa, contudo o executivo comprometeu-se que iria verificar o estado da canada
para depois decidir o que poderá fazer. O executivo tinha um conjunto de candidaturas
que foram submetidas à DRAC e a ideia era enquadrar este moinho numa candidatura
da DRAC só que as candidaturas foram todas recusadas, contudo vamos tentar
enquadrar na GRATER, ficando de dar uma resposta na próxima assembleia.
Relativamente ao mau estado da estrada da Rua Nova, vamos tentar obter mais
informações sobre essa situação.-----------

------A segunda intervenção feita pelo senhor Francisco Martins, iniciou a sua
intervenção com a chamada de atenção que quando a autarquia pretender fazer uma
campanha de vacinação de canídeos escolham um local adequado que não a Praça da
Vila e o adro da igreja, quando se realizou o rally nas sanjoaninas um carro embateu
numa parede o que originou que um lavrador tivesse graves prejuízos numa máquina
agrícola, será que há algum seguro que cobre um prejuízo desses? Há tanques na

freguesia que não justificam a sua existência, há a possibilidade de procederem à
remoção dos mesmos? Sugeriu que houvesse mais policiamento na Vila, principalmente
na zona da Praça e à noite. Propôs também que poderiam fazer o género de uma
orientação vocacional mas para as dependências nomeadamente tabaco e drogas.--------------------------------------------------

------O senhor Francisco Santos responde que em relação à campanha dos canídeos a
CMAH não pediu parecer à junta do local onde a mesmo deveria realizar-se, em relação
ao rally há um seguro que o TAC enquanto entidade organizadora tem, só que
desconhecíamos o prejuízo que causou ao lavrador, contudo vão contatar o TAC para
obter mais informações, quanto aos tanques estão aguardar que procedam a asfaltagem
de várias zonas e assim proceder-se-á à remoção dos mesmos seguindo-se a asfaltagem,
o executivo já teve várias reuniões para aumentar o policiamento à noite, contudo vão
alertar novamente para esta situação, quanto à orientação para as dependências é uma
boa iniciativa, a unidade de saúde de ilha tem profissionais de saúde especializados para
fazer formação sobre o tabagismo.-----------------------------------------------------------------------

------A terceira intervenção foi feita pelo senhor Lino Santos, que chamou atenção para
a regularidade da limpeza dos contentores do lixo junto do posto de leite, sugeriu que os
funcionário da junta tivessem na sua rotina a zona do caminho dos pastos, a água na
zona da Rua Padre Coelho de Sousa já tinha sido falada mas continua tudo igual, alertou
para o mau estado da canada da poça dos tremoços. ------------------------------------------------

------O senhor Francisco Santos responde que em relação à limpeza dos contentores de
lixo junto dos posto de leite vão falar com a responsável, relativamente à zona do
caminho dos pastos refere que os funcionários já passam nessa zona à quinta-feira de
manhã podem é não ter a frequência certa, no que diz respeito à Rua Padre Coelho de
Sousa falta fazer as grelhas horizontais contudo vão alertar novamente, em relação à
canada da poça dos tremoços a junta apenas pode fornecer a requisição para a
bagacina.-------------------------

------A penúltima intervenção foi feita pelo senhor Lénio Cunha, relativamente à obra

da fonte só depois de visitar-se, é que se percebe que o projeto ficou feio,
nomeadamente as casas de banho, deviam ter chamado à atenção ao arquiteto quando
começou a obra, queria saber se o executivo apoiou o grupo coral com o pagamento da
Filarmónica quando eles tiveram a coroação e qual foi critério que atribuíram para dar
esse apoio? Relativamente à recuperação da cantina para servir de casa mortuária,
afirma que consultou o manifesto e não fala em reconstrução mas sim em construção da
referida obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Francisco Santos responde que em relação à inauguração da obra da fonte
apenas cumpriram o que estava no projeto, relativamente ao apoio ao grupo coral a
junta de freguesia tem tentado apoiar as entidades dentro do bom censo não há nenhum
regulamento, em relação à requalificação da casa mortuária, na última assembleia já
falamos sobre isso, quando chegar à altura virá à assembleia de freguesia.-----------------

------A última intervenção foi feita pelo senhor Francisco Santos, o qual dá a conhecer
as atividades desenvolvidas pelo executivo desde a última Assembleia de Freguesia,
durante o mês de Maio, houve colaboração com os mordomos do bodo com a cedência
de viaturas, colaboração com os mordomos dos toiros do bodo com apoio monetário,
cedência de viaturas e limpeza do largo da fonte após a tourada. Colocou-se uma coroa
de Pedra (oferta do José Manuel Romeiro) no nicho no centro da praça, foram feitos
melhoramentos na iluminação do exterior da Junta. Elaborou-se uma exposição sobre o
Espírito Santo na Vila de São Sebastião. Construi-se uma estrutura (tasca) para servir
todas as entidades da Freguesia. Procedeu-se à limpeza comunitária com os Escuteiros
na zona das contendas.-------------------------------------------------------------------------------------- Durante o mês de Junho, procedeu-se à abertura do Parque de Campismo, com
melhoramentos na limpeza dos balneários, ficha de controlo diário, instalação de um
painel solar, realizou-se melhoramentos, nomeadamente pinturas diversas, rampas de
acesso a cadeiras de rodas, rede Wifi na receção. Procedeu-se ao lançamento das placas
de sensibilização ambiental Bri-Pereira. Colaborou-se com a Paróquia nas
comemorações do 75º aniversário do Martírio da Maria Vieira com a colocação de placa
na casa onde viveu. Realizou-se as comemorações do dia da Freguesia. Colaborou-se na

festa de São João - Porto Novo com a pintura da Ermida. Fez-se um ponto de situação
relativamente ao processo do trilho Pedestre e da obra do Rego da Ponta. A nível dos
recursos humanos, existem 8 novos funcionários perfazendo um 10 no total no âmbito
do Programa Socialmente Útil (9 horas semana), que tem a seu cargo as seguintes
tarefas: rotina da limpeza das zonas balneares (a partir 15 junho), Salga, Contendas e
Salgueiros, melhoramentos no embelezamento das floreiras. Foram efetuadas obras nos
Salgueiros. Realizou-se um Rastreio de Diabetes e Pressão Arterial e uma Sessão de
orientação vocacional. Lançou-se a campanha Vila mais branca. Reunimos com a
CMAH por causa das sobras a asfaltar em São Sebastião e situação de algumas canadas
nomeadamente, a pequena canada a seguir à curva ribeira seca, a do Porto Novo (anexa
à canada das vinhas), a canada anexa à rua da Filarmónica, a canada anexa à canada da
salga, a frente ao cemitério, o acesso Riadouro e a Canada da forca.------------------------------------------

Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1: Leitura e eventual aprovação da ata da 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia realizada a vinte e nove de abril de dois mil e quinze.------------------------------

------- Ata aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------

Ponto 2: Apresentação e eventual aprovação da 2.ª revisão orçamental da receita e da
despesa e do Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2015. ----------------------------

------ Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

Ponto 3: Apreciação e eventual aprovação do projeto de dinamização dos espaços da
Junta de Freguesia com atividades ligadas ao artesanato. -------------------------------------

------ Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

Ponto 4: Apresentação do esboço do novo site da Junta de Freguesia da Vila de São
Sebastião. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------No final da sessão da Assembleia de Freguesia a senhora Raquel Silva despediu-se
dos presentes e agradeceu a sua presença. -------------------------------------------------------

-------Nada havendo mais a tratar foi encerrada a sessão e lavra a presente ata que vai
ser assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa

1° Secretário

2° Secretária

