Acta número três de 2010

Aos três dias do Mês de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu na Sede da Junta de Freguesia, em sessão extraordinária a Assembleia
de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------1- Período antes da ordem do dia;-----------------------------------------------------------2- Informação da Junta de Freguesia;------------------------------------------------------3- Apresentação, discussão e votação da Proposta de Alteração do Mapa do
Pessoal, conforme o art.5º da Lei 12-A,de 27 de Fevereiro ( Lei dos vínculos,
carreiras e remunerações vulgo LVCR); ao artigo 35º no que se refere a
prestação de serviços; e ao art.50º seguintes no que se refere ao recrutamento e
selecção de pessoal. ----------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia leu uma carta enviada
pelo Sr. Manuel Casado Fernandes, em que se referia ás paragens dos transporte
públicos na estrada nacional 13, mais concretamente no lugar de Bouça Cabrita
chamando a atenção que a parecem nesse local, serviria os utentes da praia da Ínsua em
época de verão. Diz que esta é uma chamada de atenção que já havia sido pelo mesmo
reclamada ao anterior executivo.------------------------------------------------------------------Período de antes da ordem do dia--------------------------------------------------------Evaristo Carvalho, foi o primeiro a usar da palavra e começou precisamente pelo tema
anteriormente exposto e considerou que é significativa a distancia entre Bouça Cabrita e
a paragem da Cabriteira, disse que a autarquia deveria lutar junto das entidades
competentes, para que naquele local venha a ser colocada uma paragem, com abrigo.
Evaristo Carvalho, referiu que não é admissível que as pessoas em dias de chuva,
tenham que andar mais que um quilómetro para apanharem o autocarro, por tal pede um
esforço à autarquia, para que faça tudo para que aquele local venha a ter uma paragem.
Perguntou se as obras que estão a ser efectuadas na estrada nacional 13, estão previstas
a colocação de passadeiras para a Cabriteira, por baixo da estação e S.Roque.----------Seguiu-se a intervenção de Carlos Amorim, que chamou a atenção para a entrada norte
da freguesia e perguntou se a Junta diligenciou junto das Estradas de Portugal sobre esta
entrada para a nacional 13, porque diz serem péssimas as condições para todos os
utilizadores daquela entrada.-----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta, Arlindo Sobral, respondeu ás questões levantadas, começando
por dizer que as paragens dos autocarros e a entrada norte da freguesia, foram questões
que colocaram ultimamente à Câmara Municipal de Viana do Castelo e a resposta que
obteve, foi que a mesma pretende reformular os transportes urbanos, não só rodoviários,
como ferroviários através do circuito entre Viana e Caminha. Considerou que em Bouça
Cabrita, não foi contemplado com qualquer paragem. Referiu que estão a ser
deslocados os abrigos da estação e da Cabriteira e que estão a ser construídos em
granito. Quanto à entrada norte, foi outra questão colocada à Câmara, mas aqui colocase um problema, de a entrada estar na freguesia de Ancora e não de Afife, portanto, está
no concelho de Caminha e não no de Viana e o terreno adjacente é particular. O
Presidente da Junta disse que uma vez que não é possível alterar a entrada vai ser
colocada iluminação pública naquele local-----------------------------------------------------Quanto às passadeiras, disse que estão previstas, para S. Roque e Cabriteira e que serão
feitas as respectivas marcações aquando da marcação da nacional 13.---------------------Evaristo Carvalho, voltou a falar dos transportes públicos e paragens e disse que o seu
grupo político vai levar esta situação à Assembleia Municipal.-----------------------------Carlos Amorim, referenciou o caso das obras que estão a ser efectuadas na escola,
especialmente a vedação que foi colocada junto à estrada Pedro Homem de Mello, que
impede a visibilidade de quem vem da estrada de Cabanas, pois considera que com os
painéis de protecção, o local fica um pouco perigoso e diz que a colocação de um
espelho, poderia ser uma ajuda para quem vem da estrada de Cabanas e assim facilitava
a entrada desse cruzamento. Outro ponto que abordou, prendia-se com a situação em
que se encontram os contentores do antigo cruzamento da praia, que não tem sido feita a
higienização dos mesmos.------------------------------------------------------------------------O presidente da Junta em resposta, diz que são as normas de segurança que exigem
aquelas vedações e que o bom senso e a sensibilidade das pessoas deve imperar.
Discordou com a colocação do espelhou e salientou que vão durar até Agosto e pede a
compreensão das pessoas. Quanto aos contentores do cruzamento da praia, diz
desconhecer a situação, mas vai alertar os serviços de recolha.------------------------------Ponto dois da ordem de trabalhos, apreciação das actividades da Junta de
Freguesia:--------------------------------------------------------------------------------------------•

Limpeza de vários caminhos e largos;---------------------------------------------------

•

Limpeza de vários regos foreiros;------------------------------------------------------

•

Execução de um troço do passeio no lugar da Agrela na Estrada Pedro Homem
de Mello;-------------------------------------------------------------------------------------

•

Participação do Presidente da Junta no 12º Congresso da ANAFRE;---------------

•

Abertura e colocação de tubagem em betão junto à Estação Elevatória no lugar
da Ponte;-------------------------------------------------------------------------------------

•

Elaboração do Protocolo da Junta com a Associação Portuguesa de Agricultura,
Floresta e Desenvolvimento Rural para apoio no registo dos poços, furos de
água, minas de água e fossas;-------------------------------------------------------------

•

Participação nas reuniões da CSIF;-------------------------------------------------------

•

Participação nas reuniões da CLAS;-----------------------------------------------------

•

Colaboração com a Câmara Municipal de Viana do Castelo na deslocação da
Escola Primária para o Polidesportivo de Cabanas na sequência da beneficiação
da mesma;-----------------------------------------------------------------------------------

•

Assinatura do contrato de adjudicação da empreitada da Escola Primária na Sede
da Junta de Freguesia com a presença do Presidente da Câmara de Viana do
Castelo e da Vereadora da Cultura;-------------------------------------------------------

•

Limpeza das bermas da Estrada Florestal com a colaboração da AFL, da Gelfa
até ao Sul da Freguesia;--------------------------------------------------------------------

•

Poda de árvores no Largo Tomás Fernandes Pinto;-----------------------------------

•

Colocação de conduta de água na Estrada de Cabanas junto à Cruz Nova;---------

•

Reparação de vários caminhos da Freguesia;-------------------------------------------

•

Elaboração de projecto para o Caminho da Trajinha;----------------------------------

•

Elaboração de projecto para a Travessa da Fonte Pedrinha;--------------------------

•

Reunião com Técnicos do Polis Litoral na sede da Junta;-----------------------------

•

Limpeza do Calvário no lugar da Revolta;----------------------------------------------

•

Início das obras na Estação de Afife;----------------------------------------------------

•

Aquisição / adesão à instalação de um TPA móvel GPRS para pagamento de
taxas e outros valores à Freguesia;-------------------------------------------------------

•

Repavimentação de parte de valeta no Caminho de Gateira ;-------------------------

•

Reunião com a coordenadora dos cursos do Centro de Novas Oportunidades
COOPETAPE / ETAP afim de marcar a continuidade das sessões para
certificação profissional;-------------------------------------------------------------------

•

Reunião com a empresa F+G – Formação e Gestão, SA para promoção de USP
(Unidades de Serviços de Proximidade) proporcionando aos desempregados a
oportunidade de criar o seu próprio emprego e o de outras pessoas, com o apoio
do POAT / FSE (Programa Operacional de Assistência Técnica / Fundo Social
Europeu), programa este a nível nacional;----------------------------------------------

•

Negociação com a CULMAR para pagamento de indemnização no valor de
80.000,00€;----------------------------------------------------------------------------------

•

Resolução do contrato promessa de arrendamento com o Grupo GENERG;-----

•

Reconstrução dos abrigos nas paragens de autocarro;---------------------------------

•

Celebração de candidatura para o projecto promovido pela EDP Solidária 2010
através da CSIF, com designação de “CSIF Solidária e em Movimento”, afim de
adquirir equipamentos e materiais de saúde para fundação de um banco de
ajudas técnicas e promoção de actividades no domicílio dos utentes deste
projecto.--------------------------------------------------------------------------------------

Evaristo Carvalho disse que os responsáveis, por aquilo que considerou ser uma
negociata, é que deveriam ser responsabilizados, porque este é um problema grave que
agora a autarquia tem que resolver e que vai prejudicar todos os Afifenses, porque não
há nada a fazer.------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, mencionou que o pagamento vai condicionar as actividades da
Junta durante os próximos anos, disse que há esse compromisso e tem que ser
cumprido. Como não se verificaram mais inscrições neste ponto da ordem de trabalhos
foi encerrado e passou-se ao ponto seguinte.---------------------------------------------------Ponto três,”Apresentação, discussão e votação da Proposta de Alteração do Mapa do
Pessoal, conforme o art.5º da Lei 12-A,de 27 de Fevereiro (Lei dos vínculos,
carreiras e remunerações vulgo LVCR); ao artigo 35º no que se refere a prestação de
serviços; e ao art.50º seguintes no que se refere ao recrutamento e selecção de
pessoal.”-----------------------------------------------------------------------------------------O tesoureiro Duarte Jorge, fez a apresentação da proposta da Junta, no sentido de
solicitar à Assembleia a alteração do mapa de pessoal de forma a reorganizar os
serviços nos termos legalmente previstos, até porque a autarquia vai ter que efectuar em
concurso público para um funcionário, para ocupação de uma vaga em aberto. Como
não se verificaram inscrições, foi colocado á votação e aprovado por unanimidade.------

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a ordem de trabalhos desta
assembleia e aberto o período ao público. ------------------------------------------------------No período aberto ao público o Sr. Amaro Moreira referiu-se á praia de Afife e ás suas
infra-estruturas de apoio que estão num estado muito debilitado.----------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual para constar
celebrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada. -------------------
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