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ATAS
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Folha 23

Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas,

reuniram em Assembleia de Freguesia, na sede da Junta de Freguesia de Carnide, sita na ma

Principal número setenta e um, ao abrigo da Lei n' I-N2020, de 19 de Março, que consagra

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo

coronavírus, procede à ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n"10-N2020, de 13 de Março, e

aprova as medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada

pelo coronavírus SARS-COV-2, agente causador da doença Covidl9. Os seúores; Sílvio da

Mota Santos na qualidade de Presidente de Junta de Freguesia, Fernando Luís Gaspar Couto na

qualidade de secretário da respectiva Junta e Sofia Amado Gonçalves na qualidade de tesoureira

da mesma, bem como Manuel Morgado Gaspar na qualidade de Presidente de Mesa da

Assembleia de Freguesia e Ana Sophia Gaspar na qualidade de lu secretária da Mesa da

Assembleia de Freguesia que assumiu o secretariado.

Feita a lista de presenças verificou-se uma ausência justificada por parte do membro da

assembleia Francisco Manuel Silva Carrerra.

O Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes.

Dando início à reunião passou-se ao ponto I do período de antes da ordem do dia.

Período de antes da ordem do dia:

Ponto L - Informação da ata no 0212021da sessão ordinária de29l06l202l

Dado que a ata do dia29l06l202l tinha sido aprovada por minuta foi perguntado pelo Presidente

da Mesa de Assembleia de Freguesia aos presentes se queriam alguma informação adicional

em relação a esta. Não havendo essa solicitação passou-se ao período da Ordem do Dia.

Período da ordem do dia:

Ponto I - Informação do Sr. Presidente de Junta.-----

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta Sr. Sílvio Mota Santos que informou os presentes

das seguintes situações:

o O pontão da rua Areia Gorda encontra-se concluído;

o O saneamento já se encontra a funcionar desde Agosto;

o Houve uma intervenção no parque de merendas devido à infiltração das águas da chuva

no solo e que o tornava pantanoso;
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Situação financeira da Junta:

o A vala junto ao muro do centro de saúde foi feita com meias manilhas para que as águas

não descalcem a fundação do muro;

o As limpezas pela freguesia continuam a ser feitas;

o Os sobrantes florestais que se encontravam no terreno a elas destinadas foram moídos.

O Sr. Presidente de Junta informou todos os presentes da situação financeira à data de

2110912021, que é a seguinte:

o Dívida a fornecedores: 2I.608.32€

o Receitas a receber: 44.656.23€

Fundos a receber da Câmara Municipal de Pombal no valor total de 26.264,49€:

l) Subsídio respeitante os encargos com a administrativa (4'trimestre): 3.290,15€

2) Subsídio para obras realizadas em casa do Sr. Adelino Oliveira: 19.129,82C

3) Subsídio comissão social (4o trimestre): 1.467,26€

4) Subsídio limpeza urbana (4o trimestr e) : 2.37 6,66€

Fundos a receber da DGAL em Outubro no valor total de 16.705,00€:

1) Lei 50/2018: 4.911,00€

2) F.F.F 4' Trimestre 2021: 11.794,00€.

Outros fundos a receber no valor total de I.686,74€:

1) Diúeiro a receber dos encarregados de educação relativamente a refeições e ATL

ferias: 976,75€.

2) Diúeiro a receber do cemitério com a abertura de covas: 500,00€

3) Renda da casa social em atraso: 209,99€

.O saldo existente no banco Crédito Agrícola 47.167,84e e em fundo de maneio encontra-se

571,19€. O total é de 47.739,03€

O Sr. Presidente de Junta Sr. Sílvio Mota Santos, informou os presentes das obras executadas

durante o seu 1o e 2o mandato decorridos entre 2013 a2021. Seguem abaixo descritos:
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Obras executadas durante o 1o Mandato

Trabalhos realizados entre 1611012013 a 3111212017 no valor total de 382.639,44 €.

Obras executadas durante o 2o Mandato

Trabalhos realizados entre 2411012017 a Setembrol202l no valor total de 232.280,91C

Ano Descrição da Obra Valor

2015

Reparação do Parque infantil do Centro Escolar
Construção do telheiro no Centro Escolar
Construção do Pontão
Construção do muro na rua N. SÍ" de Fátima
Colocação de borracha no Campo de Futebol
Construção da zona do Ecoponto

L566,96 €
7 .739,00 €

14.307,75 €
34.055,96 €

9.007,39 €
15.288,33 €

Total 87.964.29 C

2016

Construção e vedação do estaleiro da junta
Obras realizadas no Centro Escolar
Reparação do parque infantil no parque de merendas
Asfalto e construção de pontão e açude
Obras na 1038 com serviço de máquinas
Pavimentação na travessa St. Elias

6.411,39 €
4.694,72€

11.730,99 €
25.528,46€

8.357,85 €
29.959,62€

Total 86.683,02 €

2017

Construção do edifício estaleiro da Junta
Melhoramento da cave da habitação Social
Construção rampa Casa Isaías - Vale do Feto
Aquisição equipamento urbano para o parque de merendas
Construção muro no Campo da Futebol
Construção de muros (rua N. SÉ de Fátima, Joaquim Mota e serviço de

máquinas)

120.455,57 €
49.262,14 €.

4.630,50 €
4.755,80 €
4.134,00 €

24.754,12 €,

Total 207.992,13€.

Ano Descrição da Obra Valor

2018

Finalização da construção do edifício estaleiro da Junta
Telhado do centro de saúde
Pintura do muro do cemitério
Construção e pintura do muro Estrada da Guia n"59
Execução dos maciços dos semáforos - Valeirão
Serviço de máquinas parque de merendas
Serventia em Palha-Carga
Alargamento e asfalto Rua N. Sr" de Fátima
Remoção de terras iunto ao furo Rua da Igreìa

11.844,56 €
10.454,50 €
3.869,00 €
2.175,33 €
2.134,05 €
2.435,40 €
1.611,95 €
2.260,23 €
2.103,30 €

Total 38.88832 €

2019 Construção parque de estacionamento junto ao centro escolar 34.450,16 €.

Total 34.450,16 €
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2020

Remodelação do Centro de Saúde
Vedação do ecoponto
Construção do ringue passeio Ribeirinho
Sanitário passeio Ribeirinho
Multidesportivo passeio Ribeirinho
Aplicação de lonas no Corredor Ribeiriúo
Construção do Muro no Cemitério
Construção do muro de vedação Travessa do Barraco - Martim Godim
Obras abertura da vala na Machuqueira

82.716,64 €
7.952,22 C

28.674,53 €
t7.521,90 €
5.194,00 €
6.497,20 €
6.519,51 €
2.841,30€
5.357,70 €

Total 163.263,90C

2021 Construção do muro no parque de estacionamento Centro de saúde 34.566,95 €

Total 34.566,85 €

Total de investimento executado nos 2 Mandatos 614.924'35 e

Ano Localização Valor
2015 Terreno parque de merendas 1.700.00 €
20t6 Terreno Estaleiro da Junta 1s.000.00 €
2017 Terreno Tanques de água no Cemitério e Centro Escolar 16.780,00 €
2018 Terreno Açude 4.000,00 €
2019 Centro Escolar de Camide 10.035,00 €
2021 Terreno Cemitério 9.541,00 €
2021 Terreno Cemitério 22.t06,00 €

Total de aquisições 79.162,ore

Aquisição de terrenos durante os dois mandatos

Ponto 4 - Intervenção na generalidade. ---------

Foi sugerido, por parte de um dos membros da assembleia, os seguintes pontos:

o A falta de gradeamento no muro junto ao centro de saúde;

o A constatação de um buraco grande junto ao pontão da Rua da Areia Gorda que

necessita de uma intervenção;

o Foi questionado se o Sr. José Marques Rodrigues, do Carnide de Cima tem alguma

permissão para ter os obstáculos que se encontram na via pública junto à sua habitação.

Foi respondido que não e que inclusive já tentaram falar com o seúor para que este

retire de lá os obstáculos, pois estes podem causar alguma acidente rodoviário, mas o

senhor teima em não fazë-lo alegando que se devem aos buracos existentes na via

pública. Pede-se que se volte a falar com ele sobre este assunto de modo a chegar-se a

um entendimento. Já se deslocou a GNR ao local para o Senhor retirar os obstáculos,

mas perïnanecem ma mesma
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Foi sugerido, por parte de uma das pessoas que estava a assistir à assembleia, a seguinte

constatação:

o Hâuma falha na ponte, falta de guarda-corpos, que vai do pÍìrque infantil paÍa o parque

da Igreja junto ao passeio ribeirinho. Pede-se que este seja avaliado e colocado devido

ao perigo que representa. --------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a sessão

incumbindo à lu secretaria da Assembleia Ana Sophia Gaspar, de redigir e escrever a respectiva

acta.

O Presidente:

O 1o Secretário: É\na, ê,er=F-.e
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