ATA DA 2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESUA DA
VILA DE SÃO SEBASTIÃO DE 26 DE JUNHO DE 2014
------ Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e catorze, pelas vinte e ima
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 Dinis Toste da Silva, no exercício das suas funções de Presidente da
Assembleia de Freguesia e secretariada pelo Sérgio Fernandes de Melo, desempenhando
as suas funções de segundo secretário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registaram-se as seguintes presenças:
Partido Social Democrata (PSD):
Raquel Maria Dinis Toste da Silva, Sérgio Fernandes de Melo, Lino Francisco Mendes
Santos, Francisco Duarte Neves Martins, Lívia Maria Toste Lourenço Dias, em
substituição de Marlene Lopes Santos (procuração em anexo).
Partido Socialista (PS):
Isabel de Jesus da Cunha Neves, Gisela Maria Toste Borges
Independentes:
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:
------ A Senhora Raquel Silva procedeu à leitura da convocatória da presente
Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------

------ Após a leitura da convocatória, inscreveram-se no período antes da ordem do dia,
o Sr. Adélio (Comissão de festas de Sant'Ana 2010/2011), Lénio Cunha e Francisco.------------------------------------------------------------- Na primeira intervenção pelo Sr. Adélio, este faz referência á ata efetuada pela
Comissão de festas de Sant'Ana 2010/2011 (em anexo) em relação á oferta do palco á
freguesia de São Sebastião. A Sra. Raquel, procedeu á leitura da referida ata a todos os
presentes. Após a leitura da ata, o Sr. Adélio salienta que o palco é para a freguesia, e
não, para emprestar a outas freguesias, tal como foi o empréstimo á freguesia da
Ribeirinha por um mês.---------------------------------------------------------------------------------Francisco Santos, justifica que, na altura do empréstimo desconhecia esta ata e este
acordo e que após reunião com a comissão das festas de Sant'Ana 2014, ficou aprovado
que o palco era emprestado á Ribeirinha em troca de duas atuações pela filarmónica da
Ribeirinha, uma delas na procissão de Sant'Ana e a outra um concerto integrado no
programa das festas de 2014.---------------------------------------------------------------------------Comissão de festas de Sant'Ana 2010/2011 aceita a justificação, mas reforça o fato
de este palco ser para uso exclusivo da freguesia e das pessoas de São Sebastião.---------A Sr. Raquel diz que, esta ata não faz parte das atas da Assembleia de Freguesia, e
propõe que esta, faça parte desta Assembleia, afim de evitar o desconhecimento desta
no futuro.------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Santos, propõe que se elabore um documento com os parâmetros/termos
de empréstimo ou cedência do palco para aprovação em Assembleia de Freguesia
------Comissão de festas de Sant'Ana 2010/2011 diz não ser contra empréstimo, mas que
deve existir um documento que garanta que o palco é entregue de volta nas mesmas
condições em que foi emprestado.--------------------------------------------------------------------Sra. Raquel pede que seja elaborado um documento pelo órgão executivo em
conjunto com a Comissão de festas de Sant'Ana 2010/2011 para aprovação na próxima
Assembleia de Freguesia em que se verifique esta ata e este documento, sendo aceite
por Francisco Santos e pela Assembleia.-------------------------------------------------------------O Sr. Lénio Cunha, chama a atenção para a limpeza dos salgueiros na época
balnear, mais especificamente corte de relva, churrasqueiras, torneiras e duches. Devido

á má imagem que esta situação provoca, assim propõe, que se mande alguém fazer a
limpeza do local.---------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Isabel Neves questiona a presença de algumas barracas nos salgueiros,
quando as mesmas lá presentes tinham até ao dia 15 de junho para sair do local.--------------Francisco Santos responde que deu até ao dia 30 de junho. Refere também que a
Câmara Municipal propôs a cedência da zonas balnear da salga e da zona de banhos dos
salgueiros, tendo a Junta de Freguesia aceitado a proposta, visto a junta ter os meios
necessários para manutenção destes espaços. No dia 27 de junho irá ser assinado um
protocolo referente a estas cedências. No momento já deram inicio ás reparações na
salga e parque de campismo, de seguida irão intervir nos salgueiros, nomeadamente no
arranjo das churrasqueiras. Refere também que a junta de freguesia é obrigada a fazer a
limpeza e manutenção destes espaços e que já estão a organizar as pessoas para
execução destas tarefas. Aquando da saída dos nadadores salvadores, as casas de banho
e balneares irão ser fechados por estes.---------------------------------------------------------------O Sr. Lénio Cunha, chama também a atenção para a zona onde se enche a agua nas
quatro canadas, em que esta se encontra em péssimas condições.---------------------------------Francisco Santos refere que já tiveram alguns problemas nesta zona e que fazendo
parte da gestão das obras públicas, vão pedir para que utilizem a sobra de material da
obra do caminho do Porto Judeu para proceder ao arranjo desta zona. O Sr. Lino Santos,
saliente que a água deve passar por baixo do caminho e não por cima, uma vez que o
constante derramamento da água, irá destruir novamente o alcatrão.------------------------------ A intervenção por parte do Presidente do Órgão Executivo, Francisco Santos
inicia-se por apresentar o trabalho desenvolvido desde a última Assembleia de
Freguesia, sendo as atividades desenvolvidas até então: 1) Manutenção da praça: pintura
de bancos, reparação do monumento, ponto de água, flores na praça, pediu-se á CMAH
para fazer o escoamento da água do império. 2) Cedência da gestão da zona balnear da
Salga, parque de campismo, zona de banhos dos Salgueiros e do Bar da salga á Junta de
Freguesia de São Sebastião. 3) Dia da Freguesia, sendo realçado a colaboração de todas
as entidades da freguesia, referência á boa escolha dos homenageados, outro aspeto a
realçar que foi o concurso "Criar mais ambiente". 4) Entrega de sargaço resultante da
limpeza da Salga e Salgueiros, ás pessoas que o pretendem para as suas explorações. 5)

Ajuda no transporte de lixo para quem tem grandes quantidades. 6) Início da obra na
zona das cavalas. 7) Início da obra na casa Maria da Presa. 8) Elogio público na ultima
Assembleia Municipal a São Sebastião pela limpeza na zona costeira e pela forma como
lidaram com o campismo nos Salgueiros--------------------------------------------------------Ordem do Dia
Ponto 1: Leitura e aprovação da ata da última Assembleia de Freguesia realizada a
trinta de abril de dois mil e catorze.-------------------------------------------------------------------Sr. Lénio Cunha, refere que não gostou que o Sr. Dionísio de Sousa se dirigisse á
CMAH informar a rua da escola iria passar-se a chamar Rua Padre Coelho de Sousa,
passando assim por cima das funções da Junta de Freguesia de São Sebastião.-----Documento aprovado por unanimidade após alteração dos erros verificados.--------------Ponto 2: Apresentação, discussão e eventual aprovação do projeto de elevação da
taurinidade da freguesia da Vila de São Sebastião a património cultural e imaterial da
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------ Quanto a este ponto a senhora Raquel Silva passou a palavra ao senhor Arnaldo
Ourique para apresentação do projeto referido, o qual cumprimentou todos os presentes
e focou-se nos pontos essenciais e esclarecimento de dúvidas. ------------------------Sr. Raquel diz que em relação ao Modelo do Regulamento, este será apresentado
na próxima Assembleia de Freguesia para aprovação. Sr. Arnaldo propõe que por uma
questão histórica, dever-se-ia fazer um documento original com assinaturas de todos os
presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sra. Raquel agradece a presença do senhor Arnaldo Ourique pelo esclarecimento e
apoio neste ponto, o qual se disponibilizou em ajudar na elaboração e apoio de qualquer
lista ou documento-------------------------------------------------------------------------------------Documento aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------Ponto 3: Apresentação, discussão e eventual aprovação dos protocolos de cedência dos
antigos edifícios escolares a várias instituições. ---------------------------------------------------- Sr. Francisco Santos, refere que a junta está a preparar os contratos de cedência ás
instituições para aprovação numa futura Assembleia de Freguesia. Adianta que um dos

contratos já foi entregue e assinado a pedido da CCAH (cedência da escola primária da
Vila de São Sebastião ao Centro Comunitário e uma sala aos escuteiros). Outros
contratos ainda pendentes: 1) Cedência da Escola da Ribeira Seca, sendo uma parte
cedida aos escuteiros ligados á Proteção Civil, em contrapartida de fazerem algumas
demonstrações na freguesia. A outra parte da escola cedida á igreja. 2) Cedência da
escola do Porto Novo ao Centro de Convívio de São João e Santa Margaria.--------------------Sr. Francisco Santos procedeu á leitura do contrato de cedência ao Centro
Comunitário---------------------------------------------------------------------------------------------Proposta da cedência da escola ao Centro Comunitário, aprovada por unanimidade
------As outras propostas de cedência serão aprovadas na próxima Assembleia de
Freguesia---------------------------------------------------------------------------------------------- No final da sessão da Assembleia de Freguesia a Senhora Raquel Silva despediu-se
dos presentes e agradeceu a sua presença. ------------------------------------------------------------ Nada havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que vai ser
assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa
________________________________________

1.ª Secretária
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2.º Secretário
_________________________________________

