JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

ATA N. 6

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia
de Canha, na sua sede, em Assembleia Ordinária, para efeitos de deliberação sobre a seguinte ordem de trabalhos:
·
·
·
·
·
·

Ponto um - Apresentação para discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência relativo
ao exercício de 2014.
Ponto dois - Apresentação para discussão e aprovação do Inventário do ano de 2014.
Ponto três - Apresentação para discussâo e aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2015.
Ponto quatro - Apresentação de proposta para autorização de celebração de protocolo de colaboração, entre
a Junta de Freguesia e a Casa do Povo de Canha.
Ponto cinco - Apresentação de proposta para autorização da realização da Justificação Notarial ( escritura de
usocapião - MATADOURO ).
Ponto seis - Informações diversas.

Estiveram presentes na sessâo os membros da Assembleia:
· PSD: Horácio Francisco, Joaquim Pinto, Edgar Nunes e Alexandra Carrilho
· PS: Urbano Emidio, Jorge Montinho
· CDU: Carlos Lusitano, Conceição Soldado
· CDS: Sérgio Ribeiro
Verificada á existência de quórum, procedeu-se á aprovação da Ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por maioria,
com a abstênçâo de: Jorge Montinho (PS) por ausência na sessão anterior.
Verificada a presença de Público, em que se inscreveram para usar da palavra os seguintes membros:
João Correia, Marcelo Cabaço, António Saltão, Patrocinio Coelho, seguidamente deu-se ínicio á ordem de trabalhos:
PROPOSTA N. 1 / 2015
Apresentação para discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência relativo ao exercício de 2014
Votação: Aprovado por Unanimidade
PROPOSTA N. 2 / 2015
Apresentação para discussão e aprovação do Inventário do ano de 2014
Votação: Aprovado por Maioria
7 votos a favor: PS, PSD, CDS
2 abstênções: CDU
PROPOSTA N. 3 / 2015
Apresentação para discussâo e aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2015
Votação: Aprovado por Unanimidade
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PROPOSTA N. 4 / 2015
Apresentação de proposta para autorização de celebração de protocolo de colaboração, entre a Junta de Freguesia e a
Casa do Povo de Canha
Apresentou a CDU uma NOTA / PROPOSTA para votação dos elementos da Assembleia sobre o debate deste ponto.
“ A bancada da CDU propôe a esta Assembleia que o ponto acima referido (4) não seja submetido a votação.
1. Não conhece esta Assembleia em pormenor os termos da proposta, para poder analizar e votar em
consciência, num assunto de alguma responsabilidade.
2. A cedência do direito de superficie de qualquer imóvel público, seja qual for o fim a que se destina, não pode
ser discutido nem votado sem serem conhecidos previamente e em concreto os termos do protocolo de
colaboração entre as partes.
3. Uma cedência por 50 anos é práticamente uma dádiva da Junta de Freguesia.”
Posto á votação dos Membros da Assembleia o documento apresentado:
Resultado da Votação: Reprovado por Maioria
2 votos a favor: CDU
6 votos contra: PS, PSD
1 abstenção: CDS
Procedeu-se de seguida á votação da proposta apresentada pelo Executivo á Assembleia
Votaçâo: Aprovado por Maioria
6 votos a favor: PS, PSD
3 abstencões: CDU, CDS
PROPOSTA N. 5 / 2015
Apresentação de proposta para autorização da realização da Justificação Notarial
MATADOURO )
Votação: Aprovado por Unanimidade

( escritura de usocapião -

DIVERSOS
- Interviu a Sr.ª Conceição Soldado, no sentido de solicitar que o Executivo da Junta intercedesse junto dos TST ( Diretor
do Centro Operacional da Moita ), para que a carreira 416 com partida ás: 08:30 de Montijo para Pegões, e ás: 09:10
de Pegões para Montijo, efectuasse circulação por Taipadas e Canha.
Assim sendo a referida carreira teria ínicio ás: 08:30 no Montijo com destino a Canha e passagem por Pegões e
Taipadas, e seguidamente ínicio em Canha ás: 09:30 passagem por Taipadas e Pegões e com destino Montijo.
O Executivo aceitou a proposta e convidou a Sr.ª Conceição Soldado a efectuar a recolha de assinaturas entre os
habitantes da Freguesia e com o compromisso de agendar uma reunião com o responsável pela gestão de zona dos
TST na pessoa do Sr. Diretor Do Centro da Moita para entrega do abaixo assinado e com o mesmo encontrar a solução
que melhor sirva a população.
- Na intervenção do Sr. João Correia, o mesmo solicitou ao Executivo a limpeza do Jardim situado nas traseiras do
Museu.
Em resposta o Sr. Presidente do Executivo disse desconhecer a existência do referido jardim nas traseiras do Museu,
mas com o compromisso de efectuar a limpesa do espaço contiguo ao mesmo.
- Na intervenção do Sr. Marcelo Cabaço o mesmo solicitou esclarecimento sobre o ato de vandalismo praticado nas
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antigas casas da Tocan (atual sede da comissão de festas).
Em resposta o Sr. Presidente do Executivo referiu que já foram identificados os autores do ato, e que o assunto está a
ser resolvido com as entidades competentes.
- Em intervenção na sessão o Sr. António Saltão solicitou esclarecimentos ao Executivo sobre os seguintes pontos:
- Limpeza das bermas da EM 533
- Colocação do sinal de limite de freguesia na EM 251-1
- Requalificação pela CMM do espaço junto á escola ( construção de jardim )
Em resposta o Sr. Presidente do Executivo referiu que em relação aos dois primeiros pontos, os trabalhos estão
atualmente em curso, quanto ao ultimo ponto aguarda a concretização da promessa feita pelo Executivo da CMM, de
que os trabalhos de requalificação serão iniciados em Outubro de 2015.
- A ultima intervenção do Público coube ao Sr. Patrocinio Coelho que manifestou a sua revolta contra o deslocamento
das oliveiras existentes junto á EB de Canha para o Bairo Almansor, a serem colocadas junto á biblioteca, estava contra
esse trabalho e desafiava toda a população a manifestar o seu descontentamento pelo mesmo.
Em resposta a este assunto o Executivo da Junta decidiu recuar na decisão de deslocação das referidas oliveiras,
deixando essa decisão para a equipa de requalificação do espaço verde, a ser intervencionado pela CMM conforme
referido anteriormente na resposta ao Cidadão Sr. António Saltão.
Nada mais havendo a reportar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a presente
Sessão, da qual se lavrou a presente ata, que por mim Edgar Nunes foi redigida na qualidade de 1.º Secretário, e
posteriormente será assinada pelo Presidente da Mesa e pelo 2.º Secretário
Conforme PROPOSTA N. 5 / 2015, para realização de escritura de Justificação Notarial, será submetida a aprovação a
ata desta Assembleia em minuta.
Votação: Aprovada por Unanimidade

·

O Presidente da Mesa da Assembleia:

·

O Primeiro Secretário:

·

O Segundo Secretário:
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