ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA

UNIAO DAS FREGUESIAS DE
TRIGACHES E SÃO BRISSOS

ATA DA ASSE MBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRIGACHES E
sÃo BRtssos, CONCELHO DE BEJA, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E
CATORZE.

Ata ne um:-----------------Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e catorze, pelas vinte e um horas e dez
minutos, na sede da união dasfreguesias, sita na rua das Eiras, numero dezoito, reuniu
a Assembleia de Freguesia a mesma, sob presidência de António José da Costa Pelado,
encontrando-se presentes os vogais, o Sr. César Galaio, Sra. Custódia Rosário, Sra.
Maria João Navalhas, Sr. Manuel Guerreiro, Sra. Dora Nunes e os elementos do
executivo o Sr. Presidente Manuel Luís Pirrolas, o Secretário José Fernanda e o
Tesoureiro Nelson Pelado respectivamente: ---------Secretariou a presente reunião a assistente administrativa Filomena Maria Descalço
dos Santos.

---O Presidente da Mesa saúda os presentes e lê a carta da Sra. Vogal Nádia Mira que
advoga a impossibilidade de estar presente e pede a sua substituição na respectiva
reunião, pelo vogal a seguir que é a sra. Maria João Navalhas, e dá a palavra ao
Presidente da União que saúda os presentes e faz uma resenha das actividades e
reuniões onde esteve desde o início de Janeiro ate á presente data.-----Ponto dois: Actividade da Junta de Freguesia----------

----O Sr. Presidente informa os presentes das actividades

desenvolvidas

nomeadamente as reuniões onde esteve presente:

o

Reuniu várias vezes com Gabinete de Apoio Social da C.M.Beja sobre as
Condições de Habitabilidade e Salubridade da habitação do Sr. António Luís
Taniça Faias que apresenta um elevado estado de degradação, onde inclusive
uma parte do telhado já ruiu, em Março foi deliberado pelo GAS ir uma
carrinha da Camara Municipal com 2 funcionários e o Sr. José Manuel Guerreiro
para limparem o espaço de detritos e monos de acordo com a vontade do
proprietário. O valor orçado para as obras ronda os 2600.00€ e a Câmara
reitera que não tem modo de fazer as obras dado os cortes orçamentais.---------

o

Reuniu com a Associação de Futebol de Trigaches com o representante o Sr.
Arlindo Silva e a Sra. Vereadora da C.M.Beja Sónia Calvário onde foi explanado
que o direito de superfície do Pavilhão vai á Praça no dia 15 de Abril por falta

de pagamentos do lMl à Autoridade Tributário e Aduaneira.-----------Reuniu com os Representantes da caixa de crédito Agrícola de Beja os srs.
Francisco correia e iosé Adelino, com os representantes da Associação de
Futebol de Trigaches, o Sr. Arlindo Silva e a Sra. Filomena Rolim, e a
representante da c.M. Beja a sra. vereadora sónia calvário, em que o pavilhão
tem uma divida de 96.343.00 Euros, mais 1000.00 Euros às Finanças e 16600.00
Euros ao EMAS, o direito de superfície está doado à Associação de Futebol, por
25 anos, renováveis por mais 5 anos sucessivamente e o último pagamento de
juros foi em 22103111.----------Reuniu com a Direcção da Associação os Amigos de Trigaches a Presidente Rosa
Matias e o Sr. Joaquim Estanqueiro para se inteirar da dinâmica da mesma, e
foi realçado que não existem dividas e a associação tem tudo controlado.

Reuniu com a Dra. Helena Graça e a Animadora Ana Tareco sobre a temática do
combate da solidão e isolamento em que a receptividade na freguesia foi
bastante nas primeiras reuniões mas veio a extinguir-se, existindo encontros
em que não apareceu ninguém
Reuniu o Executivo da União com a Associação de Caçadores de Trigaches e São
Brissos, nomeadamente o Presidente o Tesoureiro e Vogais os srs. José
Américo, Paulo Nunes, José Rosa Matias e Jacinto Figueira. pelos
representantes da Associação foi referido que se existir um protocolo entre a
C.M.Beja e a U.F.Trigaches e São Brissos com a duração entre dez a quinze anos
é da responsabilidade da Associação o arranjo e conservação do edifício da
escola Primária de São Brissos. (Conforme documento em anexo).
Reuniu com o Clube Btt Sempre A'Brir com os seguintes representantes: Sérgio
Português, Manuel Joaquim Pirrolas, Manuel João, carlos casadinho, António
Redondo, Hélio, Manuel Francisco, e orlando Ribeiro, onde foi solicitado que a
União continue a oferecer o almoço no dia da prova e a cedência do Pavilhão
Multiusos de Trigaches.------------

lnforma da possibilidade da venda do dumper, e respectivo depósito da água,
dado a legalização do dumper ser muito oneroso e existir interessados para a
compra dos mesmos e a possibilid ade da aquisição de uma carrinha de caixa
aberta.-------Ponto três: Apreciação e Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas de
---O tesoureiro Sr. Nelson Pelado apresentou um resumo das Contas de 2013, perante
a explanação dos números apresentados a D. Dora Nunes pede esclarecimentos sobre
algumas rubricas do orçamento, nomeadamente da segurança social e de eventos

culturais as quais foram dadas pelo mesmo membro. Os respectivos documentos
foram aprovados por unanimidade.
---Ponto quatro: Apreciação do inventário dos bens e respectiva avaliação---.Salienta-se que a extinta freguesia de Trigaches não tinha inventário. O inventário da
União foi aprovado por unanimidade.---

---Ponto cinco: Apreciação e aprovação da le Revisão Orçamenta! do ano de2Ot4:

--

--- Foi aprovada por u nanim idade.--------------Ponto seis: Apreciação e aprovação do mapa de pessoal do ano de 2013----- Foi aprovado por unanimidade.

-----------lntervenção do público

--- Relativamente às condições de habitabilidade e salubridade do Sr. António Luís
Faias, o Sr. Manuel Guerreiro alerta para outro caso não menos grave o caso da D.
Rosa em S. Brissos, com problemas psíquicos também precisa de ajuda e a extinta
Junta de Freguesia de S. Brissos sempre ajudou com cabazes alimentares
esporadicamente. A D. Dora Nunes pergunta ao Presidente quem irá pagar as obras na
casa do Sr. Faias. O Sr. Presidente advoga que o orçamento está na posse da CM Beja e

que será da responsabilidade da Autarquia. O Sr. Manuel Guerreiro expressa a sua
opinião que a sede da União de Freguesias deveria ser em S.Brissos dado a aldeia ser
mais pequena e poderia ser uma forma de desenvolver a localidade. --O Presidente da
Mesa diz que todos têm razão e que perante estas posturas não chegamos a lado
nenhum, isto é uma União e ninguém absorve ninguém.---- Relativamente ao serviço prestado á população de ambas as localidades a D. Dora
diz que as populações têm que ser servidas de igual forma e com os mesmos direitos.--------------A D. Fernanda Galvão reforça que o pólo da União de Freguesia
em S. Brissos deverá estar aberto 2 dias por semana, porque a população é muito
idosa e tem sempre assuntos e pagamentos a efectuar. O Presidente da mesa diz que o
assunto vai ser debatido pelo executivo para ser resolvido da melhor forma possível.--- ---------Face ao almoço do 25 de Abril vai existir um
em Trigaches e outro em S. Brissos onde a D. Ester opina sobre a má interpretação do
Presidente em afirmar na reunião anterior de levar comida para S.Brissos como se
fosse levar comida para mendigos, e que a população está descontente. A D. Custódia
reforça a opinião expressa pela D.Ester e afirma que quando expressa uma opinião
nunca é pessoal mas em nome da população, em virtude de auscultarem a opinião da
maioria da população de S.Brissos. Para reforço do descontentamento generalizado
pelo público presente a D. Fernanda Galvão reitera que a população de S. Brissos "não
está de acordo com esta iniciativa, uma vez que se saiu recentemente de uma situação
financeira bastante desagradável, há que haver contenção de despesas. Contudo, uma
vez agendada esta iniciativa, saliento eu teria sido de bom senso, a sua realização em
São Brissos." (conforme documento em anexo). O Presidente da mesa reforça que a
opinião de todos é válida mas a decisão já está tomada de realizar o 25 de Abril em
Trigaches, bem como os tramites para a sua realização; e solicita a opinião ao Sr.
Secretário José Fernando sobre a realização do almoço sendo ele um membro de S.

Brissos, o Sr. reforça a sua opinião que a princípio não estava de acordo com a
realização do almoço mas acabou por concordar. O Sr. Manuel Guerreiro concorda
com a opinião partilhada por as interlocutoras acima mencionadas e reforça que a
magia destes cargos é saber antecipar as coisas e o Sr. Presidente da União não soube
resolver atempadamente a situação. A D. Fernanda Galvão informa os presentes que
se vai realizar um almoço convívio em S. Brissos no dia 25 de Abril e já contam com a
inscrição de 37 pessoas e pede a cedência gratuita das instalações da antiga escola
primária, ao qual O Presidente da União diz logo que sim á cedência do referido
espaço.----

---O Presidente da mesa reforça positivamente que todos os intervenientes têm razão
nas suas oprnroes.

---O Presidente da União informa que reuniu com o Sr. Manuel Reis sobre os
protocolos das verbas em que é protocolado mais trabalho, mais competências e o
mesmo dinheiro. Do contrato interadministrativo de delegação de competência a CM
Beja irá transferir anualmente em doze tranches o montante de 21.315 euros (vinte e
um mil, trezentos e quinze), do Protocolo de Acordo de Execução no contexto da
Delegação Legal de Competências o valor a transferir é de27.580 euros (vinte e sete
mil, quinhentos e oitenta) em 12 tranches.----Existe o reforço da limpeza das bermas bem como a monda de determinados
caminhos que envolvem muitos custos e poucos meios logísticos para os suprimir.
Solicita opinião aos membros da mesa face ao assunto. O Sr. Manuel Guerreiro diz que
dado a conjuntura e o fato de não cortarem nada ainda é positivo e considera que a
estratégia a adoptar será adquirir um equipamento para limpeza de bermas e afins em
parceria com outras freguesias rurais nomeadamente Beringel e a União de Freguesias
de Santa Vitória e Mombeja

---O presidente agradece a presença de todos os presentes e dá por encerrada

a

reunião------E não havendo mais nada a tratar foi a sessão encerrada pelas dezanove horas,
lavrando-se a presente acta para que todos assinem.---
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