MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO
FREGUESIA DE LAMAS

ATA
DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

21 de setembro de 2016

Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis,
pelas vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia de Lamas, reuniu em
sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Lamas, com a seguinte ordem de
trabalhos:_________________________________________________________
-Ponto um-Correspondência recebida;__________________________________
-Ponto dois- Período antes da ordem do dia;_____________________________
-Ponto três- Informações do Sr. Presidente sobre a atividade da Junta de
Freguesia;_________________________________________________________
-Ponto quatro- Participação do público._________________________________
No primeiro ponto, foi recebida correspondência do grupo parlamentar do PCP.
No segundo ponto, período antes da ordem do dia, estiveram presentes todos
os elementos exceto a vogal Liliana Ferreira e o vogal Américo Camilo.
Foi colocada a votação a ata da sessão anterior, tendo sido a seguinte:
aprovada por unanimidade.
Iniciou a sua intervenção, a vogal Raúl Marques questionando acerca da
situação do Largo dos Carvalhos em Casais de São Clemente e da estrada da
Morada. Continuou, perguntando qual o apoio da Câmara Municipal para a
festa das vindimas e porque se deixou de apostar no ciclismo. Perguntou
finalmente, se a requalificação das estradas agrícolas é para continuar.
A vogal Marta Ferreira, mostrou o seu descontentamento pela falta de envio
dos convites para a festa das vindimas. Pediu esclarecimentos acerca do
orçamento e a data de entrega do mesmo. Continuou, perguntando da situação
do parque infantil/ lazer e o que contempla o projeto.
Respondendo a estas questões, o Sr. Presidente explicou que relativamente aos
projeto do Largo dos Carvalhos, reuniu com os técnicos, estando neste
momento a aguardar os pareceres técnicos da RAN (reserva agrícola nacional) e
da REN (reserva ecológica nacional). Quanto ao apoio da Câmara para a festa
das vindimas, foram garantidos 2000 euros; podendo este valor subir para os
2

2500 euros. Em relação ao ciclismo e a razão por esta prova não se realizar, é
pelo facto de não haver o retorno pretendido. No que se refere ás estradas
agrícolas, neste momento não existe disponibilidade nem de pessoal nem de
máquinas; no entanto cerca de 97% do previsto, está concluído. Respondendo,
á questão dos convites da festa das vindimas, esclareceu que estes são enviados
pela Câmara para a assembleia de freguesia e esta, encaminha para todos os
membros. Relativamente ao parque de lazer, irá contemplar um parque infantil
e uma zona para refeições.
Quanto ao orçamento, este tem várias fases; a primeira fase tem prazos que se
encontram referidos no contrato interadministrativo, e que posteriormente
serão facultados para consulta.
No terceiro ponto, as informações do Sr. Presidente sobre a atividade da Junta
de Freguesia, encontram-se em anexo.__________________________________
No quarto ponto, esteve presente um freguês residente nas Cerdeiras, a Sra.
Ana, e que alertou para o facto de não existirem ecopontos na aldeia; para a
situação de abatimento da estrada á saída das Cerdeiras para o Bubau e para a
necessidade de proteção com railes. Continuou, referindo-se á Rua das Eiras no
mesmo lugar e para a necessidade de iluminação.
O Sr. Presidente, explicou que quanto aos ecopontos, estes são distribuídos no
concelho, pela entidade gestora ERSUC, consoante o número de habitantes,
existindo até mais do que os regulamentados, no entanto, e mesmo assim, não
é possível colocá-los em todas as aldeias. Relativamente á iluminação, já foi
enviado o pedido para a câmara.
Depois de lida a minuta da ata desta sessão, foi colocada a votação tendo sido
aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente da Assembleia deu por terminada a sessão.
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Anexo
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Folha de Presenças da Assembleia de Freguesia de Lamas

João Paiva
Carla Esteves
Alcino Isabel
Raúl Marques
Marta Ferreira
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21 de setembro 2016, 21h
3ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Lamas

Freguesia de Lamas

Informações do Sr. Presidente

• Oferta de passeio aos Séniores da freguesia de Lamas;
• Apoio à comissão de Festas de Stº António de Lamas e Casais de São
Clemente;
• Limpezas dos lugares da freguesia em cumprimento com o acordo
de execução;
• Desentupimento e limpeza de aquedutos, linhas de água e valetas
que confinam com o domínio publico;
• Início das Obras do Parque de Lazer na sede de freguesia;
• Pedido de orçamentos
interadministrativo;

de

acordo

com

o

contrato

• Pequenos arranjos em vários locais da Freguesia (colocação de
grelhas, pinturas, arranjo de bases dos contentores do lixo, etc.);
•

Limpeza do Cemitério;

•

Continuação da requalificação de diversas estradas agrícolas na
Freguesia de Lamas, tout venant e abertura de valetas. O tout
Venant aplicado, foi cedido pela Câmara Municipal;
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• Várias recolhas de equipamento elétrico e eletrónico para o
programa “Geração Depositarão”;
• Realização da edição de 2016 da Festa das Vindimas;
• Presença, sempre que possível, nos eventos para os quais a Junta
foi convidada;

Lamas, 21 de setembro de 2016
O presidente da Freguesia
_______________________________
João Pedro Amaro Caetano
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