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Assunto: Envio de Ata da ReuniAo de Assembleia de Freguesia

Em resposta ao vosso oficio n° 147, sornos a mformar que na reunião supra citada

houve discordância total do projecto de Lei no 420/XII (alteraçAo dos limites territoriais

entre as freguesias de Mombeja e Ferreira do Alentejo e os MunicIpios de Beja, e de

Ferreira do Alentejo) e projecto de Lei n° 42 1/XII (alteracAo dos limites territoriais entre

as Freguesias de Beringel e Mombeja do MunicIpio de Beja), da miciativa do Partido

Socialista.

Segue em anexo ata aprovada em reuniAo da Assernbleia de Freguesia Extraordinária

que teve lugar no dia sete de agosto de dois mu e treze.

Corn os methores cumprimentos,
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOMBEJA

ACTA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MOMBEJA REALIZADA DIA

VINTE E UM DE JUNHO DE DOIS MIL E TREZE

Aos vinte e urn dias do rnês de junho do ano de dois mu e treze,

realizou—se, pelas vinte e uma horas, na sede da Junta de

Freguesia de Mombeja, a sessão ordinária da AsserrLbleia de

Freguesia de Mombeja, que para o devido efeito foi convocada pelo

seu Presidente, estando presentes os membros da Assembleia de

Freguesia, corn excecäo da eleita Sónia Bolinhas.

Ponto urn: Perlodo antes da ordem do dia.

o senhor presidente da assembleia de freguesia apresentou a

justificacao da falta da eleita Sofia Bolinhas, que foi aceite,

por unanimidade, pefos membros da assembleia.

o executivo da freguesia informou que foi lavrada a escritura do

imOvel doado a freguesia, pelo grupo coral. Também foram

solicitados orcarnentos para obras de conservacão do referido

imóvel .

Foram apresentadas as viagens de verão, que serão a Fatima e ao

Litoral Alentejano.

Ponto dois: Aprovação da acta da Assernbieia Ordinária do passado

dia cinco de abril de dois mu e treze.

A acta da reunião foi lida e aprovada por unanimidade dos

presentes .

Ponto três: Revisào Orçamentai ao Piano Piurianual de

Investimentos.

o executivo apresentou. a assembleia, as rnodificacOes ao Plano

Plurianual de Investimentos que resultam da construcäo do parque

infantil, da pavimentação do cemitério e dos arranjos da zona do

Poco dos ferros. Após discussão, a revisão foi colocada a votacão,

a qual foi aprovada por unanirnidade dos presentes.



Ponto quatro: Delimitaçào administrativa entre as freguesias de

Mornbeja e Beringel e entre Mombeja e Ferreira do Alentejo.

o executivo apresentou o Projeto de Lei no 420/XII/2a, que visa

corrigir delimitaçao adrninistrativa entre as freguesias de Mombeja

e Ferreira do Alentejo, e o Projeto de Lei no 421/XII/2a, que visa

corrigir delirnitaçao adrninistratjva entre as freguesias de Mombeja

e Beringel. Após apreciação dos Projetos de Lei e discussão das

implicacOes dos mesmos na freguesia, os membros da assernbleia

decidirarn, por unaiiimidade, efetuar urn parecer negativo sobre os

Proj etos de Lei. A assernbleia considerou que a freguesia de

Mombeja será lesada no seu financiarnento, pois para alérn de perder

habitantes tarnbérn será reduzida a sua area. A assembieja de

freguesia nunca poderia apresentar urn parecer favorável a Projetos

de Lei lesivos da freguesia e dos rnunicipes que representam.

Ponto cinco: Outros assuntos.

Não houve nada de relevante a apontar.

Ponto seis: Perlodo de intervençào do püblico.

Não houve nada de relevante a apontar.

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessäo, sendo

iavrada a presente acta, lida e aprovada, que vai por mirn José

Francisco Rosa da Silva, Prirneiro Secretário e pelo Presidente da

Assembleia de Freguesia de Mombeja.
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