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FREGUESIA DA CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o- Velho)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATAN.Ol

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e treze, nesta freguesia da
Carapinheira, reuniu às vinte e uma horas e quinze minutos, passada já da hora
marcada, em Sessão Extraordinária, a Assembleia de Freguesia da Carapinheira,
presidida pelo Exmo. Presidente da Assembleia, José dos Santos Duarte e
Secretariada por Patrícia Isabel Rama Rocha e Maria Teresa da Fonseca
C . T . "O d d D· "oucerro ravassos, com a segumte r em o la: ------------------------------------

- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
Apresentação e apreciação da ata de tomada de posse dos órgãos autárquicos a 29 de
Setembro de 2013· -------------------------------------------------------------------------------,
- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------
L Apresentação pelo executivo da Junta à Assembleia de Freguesia, dos assuntos que
considera mais relevantes, nomeadamente: ---------------------------------------------------
a) A forma como decorreu o processo de transição de poderes. ---------------------------
b) Situação financeira recebida. ----------------------------------------------------------------
c) Estrutura e funcionamento do novo executivo. ------.,.-------------------------------------
d) Ações a realizar até final de 2013. ----------------------------------------------------------
2. Criação de comissão para elaborar o regimento da Assembleia de Freguesia. --------
3. Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício a tempo inteiro
do Sr. Presidente da Junta. ----------------------------------------------------------------------
4. Apreciação e votação da proposta da junta de freguesia para inscrição na ANAFRE
(Associação Nacional de Freguesias) ----------------------------------------------------------
5. Intervenção do público presente. (3O minutos) ---------------------------------------------

A Junta de Freguesia fez-se representar , nesta sessão, pelo seu Presidente, Vítor
Manuel Pardal Monteiro e Vogais António Pires de Oliveira e Maria Gorete
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Sousa Ferraz. ----------------- ----------------------------------- ----- ----------------------- ----
O Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, começando por saudar os
membros presentes -------------------------------------------------------------------------------
Foi dada nota da entrada na Mesa, até aquele momento de uma justificação de falta
de José de Sousa Mendes, sendo substituído pela vogal Teresa Cristina da Silva
Santos Azedo, estando desta forma, reunidos os Membros suficientes para se
constituir o quórum. ------------------------------------------------------------------------------
Verificados todos os pressupostos legais para o funcionamento pleno da Assembleia,
deu o Presidente da Mesa por aberta a sessão, dando palavra à Primeira Secretária
para leitura da ata da tomada de posse dos órgãos autárquicos, tendo-se verificado
alguns lapsos na elaboração da mesma---------------------------------------------------------
Submetida para apreciação, discussão e aprovação acordou a Assembleia proceder à
sua correção e respetiva aprovação na próxima Sessão da Assembleia de
Freguesia-------------------------------------------------------------------------------------------
Imediatamente, o Presidente da Assembleia questionou se algum dos presentes se
opunha à gravação da Sessão, tendo-se verificado que não houve qualquer
oposição .-------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isso, passou à leitura do ponto um da ordem do dia: Apresentação pelo
executivo da Junta à Assembleia de Freguesia, dos assuntos que considera mais
relevantes, nomeadamente: a)A forma como decorreu o processo de transição de
poderes, b)Situação financeira recebida, c) Estrutura e funcionamento do novo
executivo, d) Ações a realizar até final de 2013, dando a palavra ao Presidente da
Junta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta, inicialmente passou a referir que Cristina Girão (antiga
tesoureira) passou aos novos elementos da Junta de Freguesia, nomeadamente Gorete
Ferraz, o sistema de POCAL (Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias
Locais), onde passam todos os documentos para a contabilidade da Junta, tendo
também explicado a falta de pagamentos e de salários, louvando a antiga tesoureira
pela sua disponibilidade, em relação aos membros do antigo executivo, sendo esta a
que mais se prestou a esclarecer a situação financeira da Junta. ---------------------------
Subsequentemente a esta introdução, o Presidente começou por abordar o Inventário
efetuado à junta, aludindo que o mesmo é um documento obrigatório por lei, que
deverá constar na passagem do testemunho, identificando imediatamente o rol dos
bens inventariados. ------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos bens móveis, verificou-se a existência de um trato r, uma carrinha,
um reboque, um computador, uma impressora e algumas cadeiras e mesas. -------------
Salientou que na sede da junta de freguesia, apenas existe um computador portátil,
que serve o mercado multiusos e os serviços da junta, e existe ainda um computador
antigo, completamente obsoleto, sendo esta lista de bens arrolados da Junta. ----------
Quanto aos edificios da Junta, das Associações, do Pavilhão e outros terrenos de que
a Junta é proprietária, nada foi transmitido em termos de testemunho ao Presidente,
verificando este junto das conservatórias, o registos dos mesmos bens. -----------------
Além disto, foi referenciado por testemunho dois processos que correm em Tribunal,
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nomeadamente o processo da Quinta Verde e o Processo da Fonte da Bolêta, contra o
Senhor Fonseca, havendo na junta documentos do processo, mas sem informação
detalhada. ------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao Pavilhão Multiusos, onde se realiza a feira mensal e dos comerciantes, não
foi facultado o registo destes últimos, nem registo de taxas e sua cobrança pelo
anterior executivo. Existe unicamente na junta um processo muito arcaico composto
por uma lista composta pelo comerciantes pagadores, sem qualquer registo dos
comerciantes que não pagam. Tendo os próprios comerciantes suscitado dúvidas
quanto ao mesmo registo e contribuições. ---------------------------------------------------
No que respeita à manutenção dos edifícios, foi averiguada a necessidade de serem
efetuadas obras de manutenção no pavilhão, nomeadamente substituição das placas
brancas partidas devido ao temporal e reparação dos portões que se encontram
empenados. ----------------------------------------------------------------------------------------
Com o Restaurante com Firma "Dias e Pessoa", existe um contrato de arrendamento
com renda inicial de € 700,00 (setecentos euros), tendo posteriormente sido
deliberado em reunião do executivo da junta a sua redução para € 550,00 (quinhentos
e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------
No que respeita às Associações e o Associativismo da Vila. A Junta celebrou
contratos, em Setembro do presente ano, com as associações "Núcleo do Sporting",
"Grupo Motard", "Grupo de Jovens" e "Columbófila", para cedência de instalações
por um período de vinte anos. Aos escuteiros cedeu por debaixo do mercado um
espaço, constituído por um átrio e duas salas que fazem parte da Sede da Junta de
Freguesia, que se encontram inoperativas e sem utilização, limitando o espaço de
trabalho da Junta de Freguesia a uma sala e um posto de atendimento dos correios.
Existe também a questão da fatura de colocação de alumínios na sede dos escuteiros,
em que o antigo Presidente da Junta se responsabilizou pessoalmente pela sua
liquidação, no entanto à data não procedeu a qualquer pagamento, estando esse a ser
imputado à Junta de Freguesia. Mais, o anterior executivo autorizou a construção de
uma casa de banho, que provocou desagrado a uma vizinha, derivado ao fluxo de
água, que surgiu pela falta de isolamento e de limpeza. ------------------------------------
O edifício onde se sedia A Associação Cultural e Recreativa (edifício Posto Médico),
carece de asseio e de conservação, alegando os seus membros que não são os únicos a
utilizar esse espaço, no entanto a Junta arca com as despesas de luz e água, a arcar
com essa despesa significaria um acréscimo enorme na despesa da Junta .. -------------
Por acordo verbal entre o Clube Desportivo da Carapinheira e o anterior executivo,
comprometeu-se a Junta a ceder a carrinha e a custear o combustível, surgindo assim
a obrigação de proceder da mesma forma relativamente a todas as associações,
aparecendo assim faturas de combustível de valor exorbitante. ---------------------------
A Cruz Vermelha é uma associação que não recebe qualquer apoio, havendo
notoriamente uma discriminação perante as demais associações---------------------------
No que conceme aos Funcionários, estes possuem um contrato de trabalho a seis
meses, renovado recentemente por mais seis meses, de quatro funcionários, em que
duas laboram em funções administrativas, subdividindo-se uma a tempo inteiro e
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outra a meio tempo; mais dois funcionários em funções de serviços gerais a tempo
inteiro e um funcionário sem contrato a termo, ficando deste modo o novo executivo
com este encargo e responsabilidade em termos de compromisso de contrato-----------
Quanto às obras do muro do cemitério. Existe contrato de empreitada para a execução
das obras, em que o atual executivo verificou que a adjudicação foi feita de forma
pouco transparente, pois à data da realização da ultima Assembleia de freguesia antes
das eleições autárquicas de dois mil e treze, onde foi deliberado adjudicar a referida
obra, já a mesma estaria em fase de conclusão. Mais se verificou a inexistência de
qualquer projeto, que deveria ser apresentado previamente. No referido contrato de
empreitada não se encontra plasmado o valor total da obra, nem a forma de
pagamento, assim como não existe qualquer oficio da Junta de Freguesia em que
mencione a adjudicação da obra. ---------------------------------------------------------------
O Sr. Presidente refere que após o seu pequeno introito passará a palavra à Sra.
Gorete Ferraz que apresentará as contas do anterior executivo. --------------------------
Referiu que a base de dados do cemitério encontra-se organizada de uma forma
arcaica, não existindo qualquer suporte informático, implicando que frequentemente
existam sepulturas que pertençam a mais que uma pessoa.

Foi referido a existência de valores a receber, pelos seus alvarás, aquando a passagem
do testemunho, no entanto concluiu-se que muitos dos valores dito pendentes já
haviam sido pagos.--------------------------------------------------------------------------------
O executivo vai organizar-se da seguinte forma: - O Presidente que terá a gestão
autárquica, um Secretário que será Sr. António Oliveira que ficará responsável pelas
obras e pavimentos, máquinas, viaturas e pessoal externo e um Tesoureiro, Sra.
Gorete Ferraz que ficará responsável pelo gabinete de apoio social, tesouraria e
contabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------
O horário de funcionamento do executivo da Junta, para atendimento aos fregueses,
será das nove horas às doze horas às terças- feiras. ------------------------------------------
A reunião do executivo fará-se-à quinzenalmente às segundas-feiras, sendo a última
reunião do mês aberta ao público. --------------------------------------------------------------
A Junta de Freguesia terá o horário de funcionamento das nove horas às doze horas e
trinta minutos e das catorze horas às dezoito horas, sendo este também o horário de
do posto dos CTT. --------------------------------------------------------------------------------
Após o encerramento da exposição do Sr. Presidente da Junta sobre o estado em
que a Junta se encontrava, solicitou permissão ao Sr. Presidente da Assembleia, para
que desse a palavra à Tesoureira Gorete Ferraz, para apresentação das contas, a qual
foi concedida. -------------------------------------------------------------------------------------
A Tesoureira Gorete Ferraz apresentou a certidão de saldo de transferência, onde
constam saldos de conta apresentados. Quanto a valores em caixa foram deixados €
210,54 (duzentos e dez euros e cinquenta e quatro cêntimos), sendo que os CTT têm
sempre em caixa € 200,00 (duzentos euros) para movimentar as suas contas e na
caixa da Junta de Freguesia estaria € 10,54 (dez euros e cinquenta e quatro cêntimos).
Em termos de depósitos bancários, a Junta de Freguesia tem aberta conta em dois
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bancos diferentes, nomeadamente Caixa Geral de Depósitos e Caixa de Crédito
Agrícola. Nos dois bancos a Junta de Freguesia detém depósitos bancários de valor
total de € 14.684,00 (catorze mil e seiscentos e oitenta e quatro euros), sendo que
numa conta tem cerca de €14.000,00 (catorze mil euros) e noutra conta cerca de €
164,00 (cento e sessenta e quatro euros). No entanto na Caixa Geral de Depósitos,
encontravam-se alguns cheques emitidos para pagamento de fornecedores, bem como
de alguns serviços como a Segurança Social, água e luz a virem a ser debitados no
valor de € 8.871,74 (oito mil e oitocentos e setenta e um euros e setenta e quatro
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------
Em documentos foi deixado a receber o valor de € 2.010,00 (dois mil e dez euros), de
alguns alvarás. -----------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao muro do cemitério, existiram dois orçamentos numa primeira fase no valor
de € 28.540,00 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta euros) mais iva, que prefaz o
valor de € 35.104,00 (trinta e cinco mil e cento e quatro euros). Surgindo a
necessidade de aumentar o muro, numa segunda tranche, no valor de orçamento em €
6.100,00 (seis mil e cem euros) mais iva, que prefaz o valor de € 7.505,00 (sete mil
quinhentos e cinco euros). O valor total de custas do muro do cemitério é de €
42.607,20 (quarenta e dois mil e seiscentos e sete euros e vinte cêntimos). -------------
Deste valor a Junta tem faturado para pagar ao empreiteiro o valor de € 28.512,00
(vinte oito mil e quinhentos e doze euros), o qual ainda não recebeu qualquer valor.---
Em relação às despesas que ainda ficaram por saldar, ficou a conta da água no valor
de € 189,00 (cento e oitenta e nove euros); telecomunicações no valor de € 300,15
(trezentos euros e quinze cêntimos), tendo já sido revistos estes contratos; em
combustíveis despesa no valor de € 185,28 (cento e oitenta e cinco euros e vinte e
oito cêntimos), sendo que em média a despesa de combustíveis rondava os € 500,00
(quinhentos euros); luz do edifício da Junta no valor de € 246,64 (duzentos e quarenta
e seis euros e sessenta e quatro cêntimos); luz do pavilhão no valor de € 1.131,12 (mil
cento e trinta e um euros e doze cêntimos), valor este mensal. ----------------------------
Há uma nota em relação ao feirante "Rei & Neto" que além de feirante é um dos
fornecedores de materiais à Junta de Freguesia, sendo que está em débito uma fatura
no valor de € 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta euros) em material, o lugar
desde feirante irá estar pago até Junho de dois mil e catorze, de forma a que seja paga
a fatura em dívida a este feirante e fornecedor. -----------------------------------------------
Ainda em relação a pagamentos por efetuar, foi dito que existem pagamentos
pendentes a dois fiscais de mercado, designadamente o Sr Joaquim Ferreira Monteiro
e Sr Ermindo Monteiro Pardal, em que um recebe € 20,00 (vinte euros) por feira e o
outro recebe € 40,00 (quarenta euros), estando deste modo em dívida € 1.760,00 (mil
setecentos e sessenta euros) ao Senhor Joaquim Monteiro e € 1.100,00 (mil e cem
euros) ao Senhor Ermindo Pardal. -------------------------------------------------------------
Quanto aos membros do antigo executivo, há ainda a saldar os valores
correspondentes até ao dia 18 de Outubro de 2013, o valor de € 137,38 (cento e trinta
e sete euros e trinta e oito cêntimos) ao Sr José Manuel da Cruz Rama, o valor de €
109,91 (cento e nove euros e noventa e um cêntimos) ao Sr António Domingos Claro
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e o valor de € 109,91 (cento e nove euros e noventa e um cêntimo) à Sra Cristina
José Travas sos. ------------------------------------------------------- -----------------------------

Em termos de empréstimos, existe um contraído no banco Caixa de Crédito Agrícola
do Baixo Mondego, para a construção do Pavilhão Multiusos, em que o valor
remanescente é de € 50.925,22 (cinquenta mil e novecentos e vinte e cinco euros e
vinte e dois cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------
Em valores finais, atendendo ao valor em crédito (em caixa), subtraindo os valores
em movimento e juntando os valores que deverão ser liquidados, a tesoureira referiu
que a Junta está com um passivo de € 90.678,62 (noventa mil e seiscentos e sessenta
e oito euros e sessenta e dois euros). -----------------------------------------------------------
Após a exposição dos valores contabilizados, da situação financeira da Junta o Sr.
Presidente da Junta pediu a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia, sendo
concedida-------------------------------------------------------------------------------------------
O Sr. Presidente da Junta salientou a questão financeira da Junta, em que existem
pessoas que aguardam pagamentos de indemnizações por serem privados do cultivo
dos terrenos, além de que houve promessa de realização de determinados atos que
não foram cumpridos, sendo que perante estas situações a Junta de Freguesia tem
sido diariamente questionada, especialmente das pessoas que possuem campas no
cemitério-------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente o Sr Presidente da Assembleia, deu lugar à alínea d) da ordem de
trabalhos, relativamente às ações a realizar em dois mil e treze.--------------------------
O Sr Presidente da Junta tomou a palavra, referindo que iria ser alargado o horário
do Correios para tempo inteiro, como atrás foi mencionado; a criação de uma página
web onde possa existir interação dos fregueses; instalação e aquisição de
equipamento informático, para a existência de backups, existindo deste modo a
necessidade de aquisição de um computador e fotocopiadora.

O executivo já iniciou pedidos de orçamento a empresas, uma vez que no antigo
executivo em média por ano era gasto em tinteiros cerca de € 600,00 (seiscentos
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de trabalhos a realizar na freguesia prevê-se: a limpeza da "fonte do olho"
que se encontra na estrada que segue para as Meãs; a finalização das obras da "fonte
do vale do fomo", iniciadas pelo antigo executivo, mas sendo os residentes do vale
fomo a continuar as obras, não as tendo finalizado até à data; uma intervenção de
acesso da estrada do vale fomo a S. Geraldo, uma vez que já ocorreram dois
acidentes pelo facto de o local ser propenso a tal; mudança do ecoponto no largo do
Alhastro; Iniciação de conversações para alargamento do estacionamento do largo
Santa Susana;Inicio de conversações com a Quinta Verde, com quem se mantém um
processo em Tribunal; Vedação do cemitério com rede.------------------------------------
Pretende-se também: a criação do dia comunitário; criação de um grupo de trabalho
para fazer um regulamento do cemitério e a criação de um regulamento de mercado
grossista.--------------------------------------------------------------------------------------------



Q>~~~
FIs.7

Em termos de contratos de trabalho, vai proceder-se à análise do contrato com a Sra.
F d dd . . d " ."ernan a, a o que a Junta necessita e um coveiro .------------------------------------
A Junta irá negociar a formalização de um contrato de período de carência
relativamente ao contrato de empréstimo existente com a Caixa Crédito Agrícola.-----

Posto isto o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros da mesma, a
fim destes se pronunciarem do que já tinha sido referido até ao momento.

Assim sendo, foi dada a palavra à Sra Ângela Figueira (CDU), que questionou se o
valor dos € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros), pagos de arrendamento do espaço
do restaurante, incluíam despesas de luz ou água. -------------------------------------------
A esta questão, o Sr Presidente da Junta esclareceu que o valor de renda mensal
que é cobrado é somente sobre arrendamento do espaço. Existe um pagamento de
eletricidade à junta, mas como esta não pode vender qualquer serviço de luz, cobra
como arrendamento de espaço, conforme acima referenciado. A faturação da
eletricidade é efetuada através de um contador geral, um PT, que se subdivide num
outro contador especifico situado dentro do pavilhão para fazer a contagem de
Quilowatts do restaurante.----------------------------------------------------------------------
A Sra. Ângela Ferreira, questionou ainda quanto é que o restaurante pagava de luz,
ao que o Sr. Presidente da Junta respondeu que existia um certo enigma.

A actual tesoureira do executivo, Sra.Gorete Ferraz referiu que perante o
levantamento que fez sobre os gastos do restaurante em eletricidade, o mesmo
gastaria cerca de € 60,00 a € 100,00 (sessenta a cem euros) por mês, sendo este um
valor irrisório perante o valor que a junta paga mensalmente, que perfaz o valor de €
1.131,12 (mil cento e trinta e um euros e doze cêntimos) isto somente do que se gasta
no pavilhão multiusos. --------------------------------------------------------------------
Perante tal justificação, a Sra. Ângela Figueira demonstrou algum espanto quanto ao
valor pago de luz do pavilhão, uma vez que o restaurante tendo máquinas deveria
consumir um valor mais elevado, propondo que se coloquem contadores separados.---
O Sr. Presidente da Junta, referiu que há um diferencial substancialmente diferente,
e que atempadamente se irá apurar a situação, além de que a Junta não poderá
suportar aquela despesa de energia. -----------------------------------------------------------
A Sra. Ângela Figueira (CDU), interpelou no que respeita ao alargamento do
horário dos CTT até finais de 2013; sobre a criação de uma página web; sobre a
aquisição de equipamento informático; sobre a finalização de obras;a manutenção das
estradas e sobre o fato de a Junta estar a investigar a má contagem da luz, bem como,
sobre as pessoas que vão pedir dinheiro que está em dívida. -------------------------------
Com todas estas dúvidas existentes, questionou se perante todo o exposto não haverá
lugar a uma audi toria. ----------------------------------------------------------------------------
O Sr. Presidente da Junta respondeu referindo que já encaminhou a situação às
entidades responsáveis, nomeadamente à CCDRC ( Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro), no sentido de marcar uma reunião. Informou
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que que no dia dois de dezembro às dezasseis horas, reunirá com a Dra. Andreia,
Chefe de Departamento da Câmara Municipal, no sentido de conceder um apoio
técnico-jurídico, sobre as medidas legais a serem tomadas. --------------------------------
No que concerne à auditoria, a mesma sendo externa carece de alguma despesa para a
Junta, no valor cerca de € 10.000,00 (dez mil euros), optando-se primeiramente por
uma auditoria interna, mencionando o Sr. Presidente da Junta de que não se
encontra registado no POCAL, os valores que as pessoas solicitam para pagamento à
J11nta.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo, a Junta optou por liquidar meramente os valores registados e os sejam
provado documentalmente às pessoas privadas de cultivar das suas terras não
existindo qualquer prova documental, a Junta não se responsabilizará por qualquer
dívida.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uma vez que tudo o que está registado no POCAL se encontra correto, o membro do
CDU Sra.Ângela Figueira, questionou a razão de a Junta solicitar ajuda à
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta referiu que recorreu à Câmara, para resolução legal
de dúvidas que foi encontrando, nomeadamente algumas irregularidades que só
poderão ser definidas quando existtr 11m parecer
técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia, interpelou a Mesa se existiria mais
alguma questão, à qual ninguém se pronunciou, pelo que seguiu a ordem dos
trabalhos pelo ponto dois "Criação de comissão para elaborar o regimento da
Assembleia de Freguesia" ---------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia, solicitou que a elaboração do regimento da
Assembleia de Freguesia fosse elaborado por elementos eleitos das diversas força
partidárias para esta assembleia de freguesia,tendo sido o leque alargado a cidadãos
presentes nesta reunião, não havendo da parte deste disponibilidade para essa
colaboração. ----------------------------------------------------------------------------------------

Foi convidado para a dita elaboração os eleitos Sr. Marco Amaral, PSD, o Sr. José
Duarte, PS e a Sra. Ângela Figueira da CDU, revelando esta indisponibilidade.------
Posteriormente foi convidada a Sra Patrícia Rocha, PS e os restantes membros do
PSD, António Claro e Ermelinda Tavares que declinaram o convite.------------------
Dado que o regimento deverá ser elaborado por número ímpar de eleitos, procedeu-se
ao convite à Sra Teresa Travassos, PS e à Sra. Gorete Ferraz, executivo da Junta
de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------- -------------
Acordado quais os elementos intervenientes na feitura do regimento da assembleia, o
Sr Presidente da Assembleia deu inicio ao ponto três da ordem dos
trabalhos"Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício a
tempo inteiro do Sr. Presidente da Junta".-------------------------------------------------
Face a este ponto Sra. Ângela Figueira, CDU,referiu que tomou conhecimento por
meios legislativos, de que um Presidente da Junta para estar a tempo inteiro deverá
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ter na freguesia mais de dez mil eleitores.---------------------------------------------------
Uma vez que a freguesia da Carapinheira possui entre dois mil e setecentos e dois mil
e novecentos eleitores, questionou se o Presidente da Junta poderá permanecer a
tempo inteiro. -------------------------------------------------------------------------------------
Como forma explicativa desta situação, interveio o Sr. Marco Amaral, PPD/PSD.
CDS-PP, referindo que acima dos cinco mil até dez mil eleitores será a meio tempo,
ao passo que acima de dez mil será a tempo inteiro.-----------------------------------------
No caso presente caso hajam acima de mil e quinhentos eleitores poderá ser feita a
proposta de permanência a tempo inteiro, salientando este que não deverá ser uma
escolha unilateral por parte do Presidente da Junta, tendo forçosamente de existir uma
proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------

Interveio novamente Sra. Ângela Figueira, CDU, que face artigo constante na
legislação respeitante ao cargo do Presidente da Junta, questionou sobre a
remuneração do mesmo. --------------- ------------------------------------------ ------ ----------

Perante tais fatos, o Sr.Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Sr Presidente da
Junta, a fim deste esclarecer devidamente todas estas questões suscitadas, tendo este
explicado que de acordo com a lei 5-A de dois mil e cinco de dez de Outubro, o
mandato do Presidente de ser ou não a tempo inteiro, tem efetivamente a haver com o
número de eleitores existentes e com o valor de remuneração deste.---------------------
No caso da freguesia da Carapinheira, que tem dois mil quinhentos e sessenta
eleitores e que obtém um total de receitas na ordem dos duzentos e dois mil euros,
satisfaz os requisitos necessários para o mandato do presidente da junta ser a tempo
inteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Mais referiu que não irá receber qualquer ordenado, uma vez que é militar na situação
de reserva, recebendo unicamente uma compensação no valor de trezentos e poucos
euros------------------------------------------------------------------------------------------------

Como prova de tal facto, apresentou um parecer da CCDRC, alertando que este
assunto veio à Assembleia para que houvesse transparência e dignidade, existindo
assim conformidade sobre este ponto da remuneração---------------------------------------

De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia iniciou o ponto quatro
"Apreciação e votação da proposta da junta de freguesia para inscrição na
ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias). ------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta, tomou a palavra tendo explicado que a ANAFRE
(Associação Nacional de Freguesias), tem os seus órgãos próprios de apoio jurídico e
administrativo, no entanto a Junta de Freguesia efetuará um pagamento de cota anual,
de zero vírgula sete por cento do montante disponibilizado pelo Fundo Financiamento
das Freguesias (FFF),ou seja, o que vem para a freguesia dos cofres do estado.

Para o ano seguinte, está previsto vir para a Junta de Freguesia cerca de quarenta e
cinco mil e trezentos euros, sendo subtraído a esse valor caso haja acordo da Mesa da
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Assembleia em aderir à ANAFRE, zero vírgula sete por cento como cota anual para a
associação. -----------------------------------------------------------------------------------------

A Sra.Ângela Figueira, questionou quantas freguesias no concelho de Montemor-o-
Velho se encontram registadas da ANAFRE.--------------------------------------------------
O Sr. Presidente da Junta referiu que não tinha conhecimento do número de
freguesias inscritas, mas que a todo o tempo teria esses dados.----------------------------
Apresentada a proposta, o Sr. Presidente da Assembleia submeteu-a à votação da
assembleia, sendo a proposta aprovada por unanimidade.----------------------------------
Encerrado o ponto quatro da ordem dos trabalhos, o Sr Presidente da Assembleia
seguimento ao último ponto que se designou como ponto cinco "Intervenção do
âblí t "pu ICO presen e .-------------------------------------------------------------------------------

A Segunda Secretária, Teresa Travassos, procedeu à inscrição do público que
requereu a intervenção. ---------------------------------------------------------------------------
O Sr,. Presidente da Assembleia iniciou o debate dando a palavra ao Sr. Avelino
Simôes. --------------------------------------------------------------------------------------------
O Sr Avelino referiu sobre o estado da Rua Dr. Dos Santos Bessa, que considera que
a mesma não é mais que um WC de animais, assim como colocou uma questão
inerente à sinalização do estacionamento do largo de Santa Susana ..---------------------

Seguidamente interveio o Sr. Arlando Pardal, questionando se o atual executivo iria
pedir uma auditoria à atuação do anterior executivo da Junta de
Freguesia-------------------------------------------------------------------------------------------
O Sr. Presidente da Junta, respondeu que já desencadeou os processos devidos à
CCDRC, como já tinha referido anteriormente, para deste modo obter apoio, além de
que já se reuniu com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, a fim de existir uma
auditoria interna na Junta, que não carece de custos, só recorrendo à auditoria
externa caso seja estritamente necessário. -----------------------------------------------------
Dada a explicação, interveio novamente o Sr. Arlando Pardal, onde apresentou
dúvidas acerca da eletricidade do pavilhão, no que concerne à contagem.---------------

O Sr. Presidente da Junta referiu que existe um PT, que leva a eletricidade para o
pavilhão, existindo um contador interno dentro do pavilhão que faz a respetiva
contagem, sendo lida essa contagem anteriormente feita pelo antigo Presidente da
Junta cessante, havendo erro de contagem do que vai do pavilhão para o
restaurante.-----------------------------------------------------------------------------------------

Subsequentemente interveio o Sr.Maleita, que questionou acerca do contador da
água e da eletricidade no restaurante com Firma "Dias e Pessoa" e do modo de
pagamento da água .------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta, bem como a tesoureira Gorete Ferraz, referiram que a
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água nunca tinha sido paga, sendo somente uma despesa da Junta, estando essa
mesma despesa contemplada numa clausula do contrato de arrendamento com o
restaurante, o que que não foi cumprido.-----------------------------------------------------
Pediu a palavra o Sr.António Claro, PSD, membro da atual assembleia de freguesia
e secretário da anterior Junta de Freguesia, esclarecendo que a água era custeada pela
Câmara, uma vez que não havia contadores que passaram a existir mais tarde, assim
como não existia fornecimento de eletricidade por esse motivo era consumido
gasóleo nos geradores que forneciam ao pavilhão e restaurante.---------------------------
Interveio novamente o Sr. Maleita, questionando se a Junta de Freguesia pretende
construir sanitários no jardim da "Nossa Senhora das Dores .------------------------------

O Sr. Presidente da Junta referiu que essa construção de sanitários, está no
momento parada, uma vez que é obra da competência da câmara.-------------------------
Subsequentemente interveio o Sr Eusébio, referindo que a Junta deveria estar a pagar
tanto a luz como a água do restaurante.-------------------------------------------------------
Pediu a palavra o Sr. António claro, que mencionou que deverá ter existido
eventualmente um erro de contagem , uma vez que o contador tem umas vírgulas, e
certamente contou-se como um consumo maior. --------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta explicou a questão dos dígitos dos contadores,
salientando que o que não é contável são os diferenciais.----------------------------------

Interveio novamente o Sr. Eusébio, também questionou o fato de na Carapinheira
terem sido colocados sinais de trânsito, na rua da Carapinheira, onde existem
caminhos alcatroados e sem quaisquer sinais de trânsito, referindo inc1usivamente a
rua do Dr Arriaga. --------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta, referiu que iria ter em atenção essa questão da
sinalização, mas salienta que deverá haver sempre avença com a Câmara.---------------

Interveio o Sr. Paulo Silva, argumentando que à vinte anos que existe uma população
defraudada e impedida do seu desenvolvimento, dada à falta de transparência dos
assuntos ocorrentes na Junta de Freguesia. Alertou também a mesa de Assembleia,
visto que existe tanta dúvida sobre o antigo executivo, que esta terá de assumir os
problemas, enfrentando-os e responsabilizando os causadores dos mesmos.-------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia refutou dizendo que os assuntos têm de ser
tratados pausadamente e de forma astuciosa, uma vez que já existe uma pesquisa
efetuada e um estudo dos movimentos de valores quanto a gastos de materiais de
construções e outros bens.-----------------------------------------------------------------------
Interveio também a tesoureira Gorete Ferraz, mencionando que por cada
intervenção, atualmente no novo executivo existe uma folha de obra, sendo estas
intervenções públicas.----------------------------------------------------------------------------
Mais referiu que se encontra faturado de Janeiro a Outubro em areia, quinhentos e
vinte euros, em cimento mil duzentos e setenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos,
em Tubo PVC, mil quatrocentos e dois euros e setenta e sete cêntimos, em manilhas
quatrocentos e setenta e sete euros e trinta e sete cêntimos, em brita oitenta e nove
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euros e trinta e dois cêntimos e em tubagem trezentos e dez euros e cinquenta e cinco
cêntimos, além do valor gasto em papel higiénico que perfaz o montante de dois mil
e seiscentos euros.--------------------------------------------------------------------------------

O fornecimento de material para as escolas, associações e instituições, irá ser
efetuado de forma diferente, existindo já orçamentos para deste modo reduzir os
custos avultados, que surgiram pelo facto de não existirem requisições, permitindo
qualquer Cidadão Carapinheirense se abastecer de materiais pagos pela Junta.---------

Estes materiais eram adquiridos no feirante do mercado grossista," Sr.Isac", que veio
pedir à junta valores em dívida que já haviam sido pagos anteriormente, tendo a junta
cancelado o fornecimento provindo do mesmo. ----------------------------------------------

Pediu a palavra o Sr. António Claro, PSD, que referiu que o papel higiénico e lava
mãos é para fornecer as escolas e as associações, estando já tudo pago até dois mil e
catorze.----------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, a tesoureira Gorete Ferraz, apresentou os dados exatos quanto aos gastos
de papel higiénico, que perfaz conforme já foi dito o valor de dois mil quatrocentos
e cinquenta e cinco euros e três cêntimos, de lixívia o valor de setenta e dois euros e
trinta e oito cêntimos e de sabão azul e líquido setenta e sete euros e noventa e três
cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------
O Sr. Maleita, questionou se toponímia ma ser ou não
alterada.---------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta respondeu que a Carapinheira é a única freguesia que tem
um problema de toponímia, estando-se a ponderar com a Câmara em adaptar o que já
está em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Paulo Silva sugeriu para controle de gastos, que haja um documento que seja
assinado pelo operador de máquina, aquando a utilização das
mesmas.--------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia referiu que o senhor António
Oliveira,secretário, adotou o método de nenhuma máquina sair sem previamente ser
assinado pelo operador um documento. --------------------------------------------------------

Interveio o Sr. Avelino, que questionou sobre o horário de encerramento do
cemitério.-------------------------------------------------------------------------------------------
A tesoureira Gorete Ferraz, explicou que o cemitério não encerra o dia inteiro, mas
somente a partir de uma determinada hora da noite.-----------------------------------------

Esta explicação foi melhor elucidada pelo Sr. Presidente da Assembleia, que indicou
que o cemitério encerrará no Inverno às dezoito horas e no Verão às
vinte.------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Manuel Flórido, referiu que na Rua de Santo Cristo até à Boleta as luzes da
iluminação pública apagam-se às seis horas e ainda é de noite, o que leva a que as
pessoas que vêm apanhar o autocarro para ir trabalhar tenham de fazer o percurso às
escuras.---------------------------------------------------------------------------------------------
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o Sr. Fernando Brites, respondeu que a iluminação pública não é da competência da
Junta de Freguesia mas da Câmara Municipal.-----------------------------------------------

A Segunda Secretária Teresa Travassos interveio, dizendo que dever-se-á
providenciar a limpeza do lago existente no jardim" Nossa Senhora das Dores" que
se encontra num estado lastimoso. --------------------------------------------------------------
O Sr.Marco Amaral, PSD, propõe fazer-se um levantamento das lâmpadas que se
podem desligar, nomeadamente intercalando alguns candeeiros.--------------------------
A Sra.Ângela Figueira,CDU, referiu que concorda com a limpeza de espaços,
nomeadamente com a limpeza dos ecopontos instalados no largo do alhastro; com a
vedação e encerramento à noite do cemitério e alteração da
toponímia.------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, e nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas e trinta e cinco minutos,
o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia encerrou os trabalhos, do que para
constar, se lavrou esta ata que vai ser assinada pelos membros da
Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------

E eu, Patrícia Isabel Rama Rocha, como l ." Secretária a elaborei.

O Presidente,

A 1.0 Secretária

~(C.~CA TSCk\ ~6=X=S ~cVl9.
Patrícia Isabel Rama Rocha

A 2.a Secretária
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Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos


