
.~
FIs.1

FREGUESIA DE CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o- Velho)

ASSEMBLEIADE FREGUESIA

ATAN.03

SESSÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e catorze, nesta freguesia, reuniu-se às vinte e
urna horas e trinta minutos, passada já da hora marcada, em Sessão Ordinária, 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 Couceiro
Travassos, com a seguinte "Ordem de trabalhos": ----------------------------------------------------------
- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------
Leitura e aprovação da ata da sessão extraordinária de 30 de dezembro de 2013; ----------------------
- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------

1) Apresentação de informação escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia;-------------
2) Aprovação do regulamento do cemitério;-------------------------------------------------------------
3) Aprovação da fundamentação económico-financeira das taxas em vigor;------------------------
4) Aprovação do regulamento de apoio às associações e instituições;-------------------------------
5) Apreciação do processo judicial n." 296/09.2 TBMMV ( Tribunal Judicial de Montemor-o-

Velho)- Terrenos do Cemitério;--------------------------------------------------------------------------
6) Aprovação da postura de trânsito na " Rua Nova- Alhastro";--------------------------------------
7) Aprovação e votação do relatório de prestação de contas do ano de 2013;
8) Intervenção do Público ( 30 minutos).-----------------------------------------------------------------

O executivo fez-se representar, nesta sessão, pelo seu Presidente, Vítor Manuel Pardal Monteiro,
o Secretário António Pires de Oliveira e a Tesoureira Maria Gorete Sousa Ferraz.

o Presidente da Assembleia começou por saudar os membros presentes.

Subsequentemente e após conferência das presenças, verificou-se a falta de Ermelinda Pereira
Tavares, membro da bancada PPD/ PSD. CDS - PP---------------------------------------------------------
Apesar da existência de urna falta, encontraram-se reunidos os Membros suficientes para se
constituir o quórurn.------------------------------------------------------------------------------------------------
Verificados todos os pressupostos legais para o pleno funcionamento da Assembleia, o Presidente
da Mesa deu por aberta a sessão, dando a palavra à Primeira Secretária para se proceder ao Período
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antes da ordem do dia "Leitura e Aprovação da ata da Sessão Extraordinária de 30 de
Dezembro de 2013"; ----------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, o Presidente da Assembleia levantou a questão se todos os membros tinham recebido a
ata em suporte papel ou por e-mail e se existiria alguma questão a propor.--------------------------------
Marco Amaral, membro da bancada PPD/ PSD. CDS - PP, manifestou que tinha alguns reparos a
apresentar, quanto a lapsos de escrita e quanto ao conteúdo da ata. -----------------------------------------
Primeiramente, salientou lapsos e gralhas existentes à luz do novo acordo ortográfico, que foram
empregues na ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsequentemente, destacou que não foi junto à ata a documentação que se encontra anexada na
mesma, o que faz com que seja comprovado alguns assuntos tratados em sede de
i\ssembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais referiu, que na folha 2, no 2.° parágrafo, é dito na ata que o Presidente da Junta expôs na
Assembleia, a situação financeira da Junta de Freguesia, apresentando um documento que não foi
também anexado à ata.--------------------------------------------------------------------------------------------
Na folha 7, no 6.° parágrafo, refere que o comunicado aí citado que foi feito por parte do
Presidente da Junta, também não foi junto à ata.------------------------------------------------------------
Mais, na folha 3, quando é referido o assunto sobre a elaboração do regimento da assembleia,
quando se refere que não foi contactado, dever-se-ia ter colocado que tal deveu-se ao facto de o
número fornecido pela Junta não ter sido o correto.-----------------------------------------------------------
Ainda na mesma folha, destacou que deveria estar contemplado que Marco Amaral meramente
sugeriu que as assembleias fossem a uma sexta-feira, porque ao decorrerem a uma segunda - feira
toma-se constrangedor, pelo facto no dia seguinte ser dia de trabalho.------------------------------------
Na folha 5, no 7.° parágrafo referiu que, onde está escrito "questionou" deveria estar
"questionar".--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na folha 6, onde é dito "Libreoffice", informou que disse "Openoffice".---------------------------------
Quanto à folha 7, foi a que mais suscitou dúvidas a Marco Amaral, isto é, no I." parágrafo,quando
é referenciado a inscrição dos fregueses, é dito que só dois se inscreveram quando na realidade
foram cinco, nomeadamente: Monteiro; António Mendes, Aldo Aveiro, Sandra Reis e José
1[ravassos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais informou que Aldo Aveiro e José Travassos, questionaram se o valor a descontar sobre o
orçamento para a ANAFRE seria de 0,07% ou de 0,7%. Desta forma, uma vez que este ponto está
contemplado na ata, Marco Amaral aproveitou assim para colocar essa questão diretamente ao
Jlresidente da Junta.----------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta confirmou que a percentagem é de 0,7% e que tal informação já tinha sido
dada por Teresa Travassos, (Z." Secretária da Assembleia), além de que consta na I." ata da
Assembleia da Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------
Novamente, Marco Amaral interveio junto da Mesa da Assembleia, salientando que na folha 9, no
2.° parágrafo é referido que o Presidente da Junta iria suprir a falta do busto da república, nas
sessões de assembleia .. -------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Travassos, tomou novamente a palavra, informando que na assembleia anterior essa questão
sobre o busto ou bandeira foi levantada pelo freguês Aldo Aveiro, pelo que deverá ser discutido
num ponto seguinte. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral, retomando a palavra, iniciou a sua intervenção relativamente ao ponto 5
apresentado na ordem de trabalhos, sobre as taxas da Junta de Freguesia, questionando assim se as
mesmas já estavam em vigor e a ser devidamente cobradas, bem como, as respetivas alterações.

O Presidente da Junta, respondeu que as taxas que estão em vigor são as que estavam a vigorar até
ao ano 2013, sendo certo que em especial a dos canídeos já está a ser cobrada de forma
alterada--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Travassos pediu a palavra ao Presidente da Assembleia, para apresentar alguns reparos



que considerou pertinentes aquando a leitura da ata.---------------------------------------------------------
Na folha 1 alínea 5) quando se refere "com a seguinte ordem do dia", dever-se-à dizer "ordem de
trabalhos" .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na mesma folha na alínea 19), referiu que quando se diz que estiveram presentes os vogais António
Pires de Oliveira e Gorete Ferraz, dever-se-ia dizer "a tesoureira Gorete Ferraz e o secretário
António Pires de Oliveira, uma vez que estes elementos tomaram posse no dia da La reunião da
Assembleia e deixaram de ser vogais". -------------------------------------------------------------------------
Na folha 2, alínea 18 a 23, Teresa Travassos referiu que poder-se-ia fazer uma explicação mais
pormenorizada, pelo facto de a Junta ter segurado o posto dos CTT' s e a comparticipação destes,
para deste modo o posto se manter na freguesia da Carapinheira.------------------------------------------
Mais referiu que deveria estar expresso na ata, o contrato de renting da fotocopiadora com a
empresa "Konica/minolta" de Coimbra e a respetiva contrapartida de modernização para a Junta
para a prestação de serviços à comunidade.--------------------------------------------------------------------
Também salientou que na ata nada foi referido quanto à renegociação dos seguros.---------------------
Na mesma folha da alínea 30 a 32, Teresa Travassos não entendeu o que se quis dizer quando se
diz " ...levou à reparação dos mesmos em vários locais da freguesia", pois ao se escrever "vários
locais" desconhece-se quais foram esses ditos locais.--------------------------------------------------------
Ainda na mesma folha, na alínea 33 a 34, quando é referenciado o assunto sobre os recursos
humanos, Teresa Travassos, manifestou que gostaria ter visto especificado na ata que a Junta
aderiu ao programa de incentivo 2013/2014 do Instituto de Emprego e Formação Profissional,
trazendo assim esta medida, vantagens para a entidade e respetivo colaborador, pois o Centro de
Emprego e Formação Profissional subsidia 50% do salário acrescido de 65% da TSU.----------------
Na alínea 35 a 37, salienta que não são referidas as reuniões tidas entre o Presidente da Junta e os
escuteiros, pois foi dito pelo Presidente da Junta que os ditos escuteiros solicitaram o pagamento de
uma fatura no valor de €1400 (mil e quatrocentos euros) respeitante a alumínios colocados na sede
destes, tendo-se o anterior executivo comprometido que liquidava tal valor e não fez.-----------------
Ainda na alínea 39) quando se refere que" Finda a dita a apresentação por parte do Sr. Presidente
da Junta, o Sr. Presidente da Assembleia, questionou se existia algum elemento da mesa que tivesse
alguma questão a propor", Teresa Travassos propôs que fosse alterado para "elementos da
assembleia", visto que a mesa é somente composta por um Presidente e duas secretárias e qualquer
discussão é votada por 9 membros da Assembleia, eleitos por sufrágio universal.-----------------------
Na folha 6, na alínea 18), quando é dito" Rua do Sr. Monteiro", deveria estar referenciado "Rua da
Lomba". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda na folha 8, referiu Teresa Travassos que quando é referido "Zé Pardal e a vala", dever-se-ia
mencionar" Lugar da Lavariz", pois o Sr Zé pardal todos conhecem mas a rua poderão não
conhecer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda referiu que quanto à carta enviada pelo freguês Aldo Aveiro, tem a dizer que é contra a
anexação da carta à ata, visto que já tinha referido anteriormente que há um Regimento da
Assembleia de Freguesia que foi aprovado por 9 pessoas eleitas e elaborado segundo as leis. Desta
forma considera que não há cabimento para a entrega de qualquer carta após o dia e hora da
reunião. Finalizou a sua intervenção proferindo o seguinte "se formos anexar tudo o que as pessoas
que intervieram na reunião enviam posteriormente, nada mais se faz que anexar documentos às
atas".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesse exato momento após o terminus da sua intervenção, apresentou seu voto contra a ata da que
foi lida pela l ," Secretária.----------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, Marco Amaral pediu a palavra a quem a mesma foi concedida, referindo que
aquando a sua intervenção, nada referiu sobre a questão da inconstitucionalidade do Regimento da
Assembleia de Freguesia, que foi levantada pelo freguês Aldo Aveiro. Desta forma, dirigiu uma
questão ao Presidente da Junta, no sentido de saber se essa dúvida já tinha sido devidamente
esclarecida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o Presidente da Junta, respondeu que tal esclarecimento é de exclusiva competência da mesa da
Assembleia de Freguesia, uma vez que esse regimento já foi aprovado e se encontra a
vlgorar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida, Marco Amaral informou que tinha uma declaração de voto, onde a leu e entregou ao
Presidente da Assembleia, encontrando-se como anexo 1 à presente ata.--------------------------------
O Presidente da Assembleia levou a ata a votação, verificando-se quatro votos a favor por parte de
José Duarte (PS), Patrícia Rocha (PS), José Mendes (PS) e António Coelho (PS); três abstenções de
Marco Amaral ( PPDI PSD. CDS - PP), António Claro ( PPDI PSD. CDS - PP) e Ângela (PCP-
PEV) e um voto contra de Teresa Travassos (PS), tendo deste modo a ata sido aprovada por
maioria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral pediu novamente a palavra, levantando uma questão sobre a ordem de trabalhos,
nomeadamente quanto ao ponto dois; três; quatro;seis e sete.----------------------------------------------
Nos referidos pontos consta "aprovação e votação". Assim propôs ao Presidente da Assembleia
que constasse "Discussão e votação", pois tais assuntos poderão ser ou não
aprovados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais salientou que toda e qualquer crítica efetuada é unicamente como forma de melhoramento e
não de uma forma destrutiva.-------------------------------------------------------------------------------------
Perante a proposta apresentada por Marco Amaral, quanto à retificação da ordem de trabalhos, o
Presidente da Assembleia levou a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.-------------------
Desta forma a ordem de trabalhos, sofreu alterações passando a ser a seguinte:
l-Apresentação de informação escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia;--------------------
2- Discussão e votação do regulamento do cemitério;-----------------------------------------------------
3- Discussão e votação da fundamentação económico-financeira das taxas em vigor;-------------
4- Discussão e votação do regulamento de apoio às associações e instituições;-----------------------
5- Apreciação do processo judicial n." 296/09.2 TBMMV ( Tribunal Judicial de Montemor-o-
Velho)- Terrenos do Cemitério;-----------------------------------------------------------------------------------
6- Discussão e deliberação da postura de trânsito na " Rua Nova- Alhastro";-----------------------
7- Discussão e votação do relatório de prestação de contas do ano de 2013---------------------------
8- Intervenção do Público ( 30 minutos).-----------------------------------------------------------------------
Encerrado o período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia deu início ao ponto n," 1
do período da ordem do dia: "Apresentação de informação escrita do Senhor Presidente da
Junta de Freguesia" .---------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra, começando por saudar os membros da assembleia e os
fregueses presentes, iniciando a leitura da sua informação escrita que se junta como anexo 2 à
presente ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou aquando a leitura da página 6 da sua apresentação, que não existiam na Junta de
Freguesia quaisquer requerimentos sobre atestados, o que contrariamente acontece no presente. É
exigido que se faça o pedido de atestado através de requerimento, ficando este inserido na base de
dados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda na mesma folha, referiu que o contrato de empréstimo celebrado com a Crédito Agrícola do
Baixo Mondego, requer que haja um seguro, tendo sido anteriormente celebrado um seguro de
riscos industriais e de responsabilidade civil, que acarretava para a Junta uma despesa trimestral o
valor de 586,29 € (quinhentos e oitenta e seis euros e vinte e nove cêntimos).----------------------------
Com a renegociação sobre o empréstimo celebrado entre o banco Crédito Agrícola e a Junta de
Freguesia, o valor do seguro passou a ter o valor de 700,00 € ( setecentos euros) anuais e a ser de
multi-coberturas, uma vez que só cobria danos contra raios, incêndios e explosões.---------------------
Mais informou que a Junta de Freguesia comprou uma casa pelo preço de ~O.OOO$OO ( oitenta mil
escudos), tendo-a arrendado a um freguês pelo valor de 1500$00 ( mil e quinhentos escudos) não
existindo até hoje qualquer registo do pagamento desse valor de renda.----------------------------------
Esta casa está omissa quanto ao seu registo, tomando-se complicado registar o bem pelo facto de
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existirem trocas de artigos, mas de momento a Junta de Freguesia está a tentar resolver a situação
com alguma brevidade. --------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao restaurante" Encosta S. Pedro", a Junta de Freguesia está a fazer uma alteração para
propriedade horizontal, para que o dito restaurante fique independente do pavilhão ficando assim
com um contador de água e luz.----------------------------------------------------------------------------------
Na página 11, apresentou a situação financeira da Junta de Freguesia, onde referiu que no mês de
Outubro houve um movimento do executivo no valor de €7.762,00 (sete mil setecentos e sessenta e
dois euros) para efetuar o pagamento ao antigo executivo de valores a que tinham
direito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perante os valores apresentados,pediu a palavra António Claro ( PPDIPSD- CDS-PP) que referiu
que o antigo executivo já nada recebia há mais de três anos.------------------------------------------------
O Presidente da Junta, destacou que deviam ter recebido sempre no ano anterior para que não se
criasse qualquer discrepância. -----------------------------------------------------------------------------------
Após a pequena intervenção, Presidente da Junta retomou o ponto sobre a situação fmanceira,
onde salientou que no mês de outubro houve uma despesa de €28.000,00 ( vinte e oito mil euros)
uma receita de €26.911,00 (vinte e seis mil novecentos e onze euros) e que o subsídio provindo da
Câmara foi de €8.000,00 ( oito mil euros).---------------------------------------------------------------------
Quanto aos balancetes de Outubro de 2013 a Fevereiro de 2014, referiu que no mês de Janeiro
existiu uma despesa de€9.000,00 (nove mil euros) e uma receita de €19.000,00 ( dezanove mil
euros), sendo este o melhor mês pelo facto de ser nessa fase que a população paga os emolumentos
sobre as campas do cemitério, sobre as taxas dos canídeos e também quando vem a tranche do
Fundo de Financiamento das Freguesias (FEF).---------------------------------------------------------------
Em Fevereiro, os valores decresceram ao nível da receita para €9.541,00 (nove mil quinhentos e
quarenta e um euros), sendo que o mês de Março ainda não foi contabilizado por existirem muitos
cheques em movimento. -------------------------------------------------------------------------------------------
Gorete Ferraz ( tesoureira do executivo) interveio para elucidar, que no momento a Junta não se
encontra a pagar o empréstimo, pois a partir do mês de Maio serão 5.000,00 € ( cinco mil euros )
mensais como despesa só para o empréstimo com a CCAM, além de que encontram-se como
despesas o valor de €4.899,00 ( Quatro mil oitocentos e noventa e nove euros) porque os
vencimentos de Setembro foram pagos em inícios de outubro aos funcionários e no final do mesmo
mês a Junta de Freguesia, voltou a pagar esses mesmos ordenados.---------------------------------------
Mais referiu que em dezembro, existiu uma despesa de €4.617,00 ( quatro mil seiscentos e
dezassete euros), pelo facto de terem sido passados cheques para pagar ao antigo executivo e uma
vez que a situação financeira da junta se encontra deficitária, o cheque respeitante ao antigo
membro do executivo, Cristina, só foi debitado em dezembro por sua concordância, sendo esse
cheque num valor de 3.000,00 € ( três mil euros). Ainda acrescentou que nesse mesmo mês de
dezembro, há uma despesa de CTT no valor de €738,00 (setecentos e trinta e oito euros) respeitante
a aquisição de material a um preço mais inferior, que era de todo imprescindível para ser vendido
no ano seguinte para reverter como receita.--------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta retomou a sua apresentação escrita, referindo que no momento se
encontrava na conta à ordem o valor de € 23.479, 00 (vinte e três mil e quatrocentos e setenta e
nove euros), em movimento o valor de €5.200,00 (cinco mil e duzentos euros) e em saldo
€18.279,00 ( dezoito mil duzentos e setenta e nove euros).--------------------------------------------------
Após ter salientado alguns pontos respeitantes à situação Financeira da Junta de Freguesia, referiu
algumas medidas a serem tomadas em edifícios, tais como "Pavilhão", "Salão das Associações",
bem como, em ruas existentes na Carapinheira, nomeadamente, no "Casal dos Moutinhos", "Rua da
Zona Industrial", "Casal do Além", "Casal Simão", "Canto dos Pardais", destacando também a
reparação de aquedutos, arranjo de calçada e mudança de contentores.-----------------------------------
Finalizando a sua apresentação escrita, referiu que nos recursos humanos existirão duas
funcionárias administrativas. Uma funcionária a tempo inteiro e outra meio tempo, sub dividindo as
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suas funções em serviços gerais de auxiliar e pelo CEI que será em contrato de emprego e inserção.
Mais citou como forma de findar a sua apresentação, que irá existir um grupo de trabalho que irá
rever o regulamento do mercado grossista para 2013/2014 e que será inaugurada a fonte do "Vale do
F'orno".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminada a apresentação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente da
Assembleia interpelou os membros da assembleia sobre a possibilidade de existir alguma questão a
propor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, Marco Amaral tomou a palavra referindo que existem calçadas que devem ser
efetivamente reparadas, além de que informou que ainda não tinha verificado se já tinha existido
algum procedimento quanto ao desligamento de candeeiros, como forma de poupança de
energla.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre esta intervenção o Presidente da Junta pediu a palavra ao Presidente da Assembleia,
informando que é a Câmara Municipal a entidade responsável para proceder a tal desligamento.
Primeiramente irão identificar o número do PT e depois em cada número do dito PT desligarão a
luminosidade em zonas onde não existe população. Deu como exemplo a "rua dos almocreves" que
irá sofrer essa alteração, bem como, a "rua das fontainhas" e as " Chãs de
cirna".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral interveio novamente, questionando sobre a luminosidade do jardim até ao Largo do
Alhastro, propondo que haja uma intercalação e redução da luz do jardim que fará com que haja
uma diminuição consumo de energia elétrica.------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que essa proposta já foi feita pela Junta de Freguesia em
intercalar a luminosidade desde a estrada que vem da Lavariz até ao Largo do Alhastro, bem como
reduzir a luz do jardim. -------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira (PCP-PEV) pediu a sua intervenção, sendo-lhe dada a palavra, onde salientou a
degradação existente na "Rua da Lomba".----------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta, informou que essa rua é referenciada como uma das ruas prioritárias a ser
reparada. O procedimento segue da seguinte forma: A Junta identifica quais os buracos existentes
nas ruas da freguesia e posteriormente os funcionários competentes da câmara reparam esses ditos
buracos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral, também referenciou a "Rua das Carracas" por ser uma das ruas da freguesia da
Carapinheira que também se encontra degradada.-------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta salientou que a situação económica da Câmara como todos têm
conhecimento, está com um grande défice económico e assim que fizer as necessárias massas frias
para reparar as estradas, proceder-se-á ao dito reparo, bem como, ao reparo do pavimento e
valetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dando-se por terminado este ponto, o Presidente da Assembleia deu início ao ponto n.~ "
Discussão e votação do regulamento do cemitério", dando assim de imediato a palavra ao
Presidente da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta, iniciou este ponto informando que o executivo decidiu elaborar o
regulamento do cemitério, uma vez que existia uma celeridade na elaboração deste regulamento,
pelo facto de existirem proprietários de campas que não faziam os pagamentos a que estavam
obrigados há mais de 20 anos. Assim existiu a necessidade de agilização de um regulamento que
contemplasse as formas de cobrar alguns valores. Mais citou que caso não seja encontrado um
proprietário de uma determinada campa, a mesma reverterá a favor da Junta de Freguesia.-----------
Posto isto, o Presidente da Assembleia levou este ponto à deliberação dos membros, onde
interveio António Claro ( PPD/PSD- CDS-PP) referindo que antes deste regulamento que se
encontra em vigor, o antigo executivo também tinha um regulamento do cemitério.---------------------
A esta intervenção o Presidente da Junta de Freguesia, solicitou que António Claro o
apresentasse, pois desconhece da existência anterior de qualquer regulamento do cemitério.----------
Seguidamente, foi proposto o referido regulamento do cemitério a votação, que se junta à presente



ata como anexo 3, tendo-se verificado a existência de seis votos a favor de José Duarte (PS),
Patrícia Rocha (PS), José Mendes (PS) e António Coelho (PS), Ângela Figueira (PCP-PEV) e
Teresa Travassos (PS) e duas abstenções de Marco Amaral ( PPD/ PSD. CDS - PP) e António
Claro (PPD/ PSD. CDS - PP), tendo assim sido aprovado por maioria.---------------------------------
Terminada a votação, o Presidente da Assembleia deu início ao ponto 3 "Discussão e aprovação
da fundamentação económico-financeira das taxas em vigor", passando a palavra ao Presidente
da Jrunta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da .lunta relembrou que na última sessão da assembleia, levou a deliberação e
aprovação a tabela das taxas, onde estão contemplados os valores a ser cobrados. Mas, é de lei que
haja a necessidade de elaborar uma fundamentação económica- financeira para que se possam
cobrar essas taxas, por exemplo, as taxas quanto ao cemitério, quanto aos pavilhões, bem como,
quanto à utilização das salas.-------------------------------------------------------------------------------------
Angela Figueira interveio referindo que achou pertinente algumas taxas, quanto ao preço por hora
e do papel, quando por vezes as funcionárias para passarem um atestado demoram algum
tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Jrunta informou que é de lei que a junta tenha de ter uma norma de controlo
interno, tendo de adaptar as taxas a essa norma.--------------------------------------------------------------
Teresa Travassos pediu sua intervenção para apresentar uma dúvida por si suscitada na leitura do
artigo 9.° da dita fundamentação económica financeira, relativamente ao valor que foi cobrado à
"LACAM" por ter utilizado o pavilhão.------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Jrunta respondeu que não foi cobrado qualquer valor à "LACAM", porque o valor
foi cobrado aos caravanistas. A "LACAM" foi convidada pela Junta de Freguesia para fazer a
demonstração, bem como outras instituições, nomeadamente o rancho folclórico.-----------------------
No sentido de alguns caravanistas terem uma bancada para exporem os seus produtos, a "LACAM"
ajudou a Junta de Freguesia nesse sentido, tendo assim a Junta alguma rentabilidade.------------------
Gorete Ferraz interveio informando que tinha de existir um programa cultural e a "LACAM" fez
parte desse pro grama. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Travassos questionou se caso a "LACAM" ou outra instituição decidir utilizar a sala das
associações, qual seria o valor que cobrariam.----------------------------------------------------------------
A esta questão o Presidente da Jrunta respondeu que caso decidam utilizar a dita sala das
associações, tal situação é remetida para o regulamento de apoio às associações, existindo assim no
dito regulamento uma forma de cálculo para se cobrar qualquer valor.---------------------------------
Colocado o terminus a este ponto sobre a fundamentação económico-financeira, que se junta como
anexo 4 à presente ata, tal foi submetido a aprovação, existindo quatro votos a favor por parte de
José Duarte ( PS), Patrícia Rocha (PS), António Coelho (PS) e José Mendes (PS) e quatro
abstenções por parte de Teresa Travassos (PS), Marco Amaral ( PPD/ PSD. CDS - PP), António
Claro ( PPD/ PSD. CDS - PP) e Ângela Figueira ( PCP-PEV), sendo assim aprovada por
maioria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente o Presidente da Assembleia deu seguimento ao ponto 4 "Deliberação e aprovação
do regulamento de apoio às associações e instituições", dando assim a palavra ao Presidente da
Jrunta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Jrunta informou que na realização do regulamento de apoio às associações e
instituições, foram ouvidas as associações da terra para que pudessem participar na elaboração,
onde tiveram uma participação bastante ativa.----------------------------------------------------------------
Sempre que uma associação utilize as instalações da junta de freguesia, levam a que exista um
consumo de água, papel higiénico e eletricidade sendo estes valores suportados pela
Junta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com este regulamento fica disposto a forma de como a Junta de Freguesia irá apoiar as instituições
e associações, estando assim regulamentado que sempre que uma associação queira realizar um
evento no pavilhão multiusos irão pagar 50% do valor achado por lei.-------------------------------------
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Exemplificou que o arrendamento diário do pavilhão ( dia e noite) será cobrado pelo valor de €
250,00 (duzentos e cinquenta euros), sendo que as associações irão pagar €125,00 (cento e vinte e
cinco euros), por dia e noite, o que aconteceu com a associação do grupo motard.----------------------
Caso se tratem de associações que pretendam utilizar o espaço e não sejam da freguesia, o valor a
ser cobrado será de €250,00 ( duzentos e cinquenta euros), como por exemplo a "Shell" teve três
horas de ocupação e foi-lhes cobrado o valor de €120,00 (cento e vinte euros), tal como aconteceu
com a cooperativa que esteve também três horas, pagando assim o mesmo valor da "Shell".---------
Também está contemplado no regulamento a colocação de contadores de energia para as salas das
cinco associações, para se saber qual foi o apoio que a Junta de Freguesia deu ao longo do ano
entrando desta forma em contas.---------------------------------------------------------------------------------
No caso da cruz vermelha, do clube desportivo, do rancho folclórico e "LACAM", têm instalações
autónomas e não se deve atribuir o apoio da mesma forma, tendo assim de ser feita uma
discriminação positiva. --------------------------------------------------------------------------------------------
Após esta intervenção por parte do Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia levou este
ponto a deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral e Ângela Figueira pediram a palavra no sentido de manifestarem o desagrado de
não terem um exemplar de cada documento que foi apresentado na sessão da assembleia, pois será
um custo que acarretam e que não concordam com tal. Desta forma, foi proposto por Marco
Amaral que na próxima assembleia seja entregue um exemplar por cada bancada.

Teresa Travassos, ao tomar a palavra apresentou a proposta de ser autorizado que os membros da
assembleia usem o computador, para que não haja assim necessidade de impressão dos documentos.
Expostas as propostas supra-mencionadas, Ângela Figueira apresentou uma questão sobre o ponto
que se refere sobres os gastos de gasóleo da carrinha. Na sua ótica deveria existir uma verba
atribuída a cada associação e quando chegasse ao limite dessa verba não existir mais direito ao uso
da carrinha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gorete Ferraz elucidou que é assim que o processo decorre. Têm uma verba e excedendo-a não há
mais direito a usarem o veículo. Além de que, quem usar a carrinha leva-a atestada e quando a
entregar terá de a entregar com o mesmo gasóleo aquando levantou o
veículo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira, colocou a questão de caso não atestarem.------------------------------------------------
Gorete Ferraz, deu como exemplo o seguinte: uma associação que gaste €35,00 ( trinta e cinco
euros) em gasóleo, tal despesa irá ser contabilizada na verba que será atribuída à associação.---------
Ângela Figueira, referiu que na página 12 nos artigos 5.° e 6.° quando é citado que o fim dos
dispositivos a serem colocados é para se verificar quanto é que as associações gastam, a seu ver a
junta de freguesia irá gastar mais dinheiro em colocar dispositivos. Deste modo propôs se não seria
mais viável cada associação pagar uma taxa, pois o que irá acontecer é que a Junta ao invés de
gastar €500 ( quinhentos euros) em subsídios, irá gastar cerca de €1000 (mil euros) ou €2000 (dois
mil euros) por gastos de água, de luz e afins.-------------------------------------------------------------------
Marco Amaral pediu a palavra para expor o que entendeu aquando a leitura deste regulamento.
Deu então como exemplo, o caso de uma associação com um subsídio de €500( quinhentos euros)e
caso não tenha pago a luz no valor de €50(cinquenta euros), ao invés de receber o subsídio na
totalidade é descontado esse valor que não liquidou e a que estava devidamente
obrigado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
António Oliveira ( secretário do executivo), deu um exemplo de um caso de vida comum,
nomeadamente, quando alguém vai a uma loja e compra determinados bens a crédito, ao fim do
terceiro mês caso não liquide os valores em atraso, essa lojajá não financia qualquer bem a crédito,
o que tal acontece na junta. ---------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral questionou se existem requisições, pois deve estar salvaguardado no regulamento
uma espécie de serviços mínimos, pelo facto de existirem associações que fazem um uso mais



intensivo dos espaços e bens.-------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira também apresentou uma proposta no que conceme ao plano cultural recreativo. A
Junta de Freguesia uma vez que tem escuteiros, poderia fazer alguns eventos nas férias de verão e
da Páscoa, para que desta forma os jovens frequentassem algumas atividades.---------------------------
Teresa Travassos tomou a palavra para expor uma questão ao executivo, tais como: quantas
associações dão lucro à Junta de Freguesia da Carapinheira. Manifestou também desagrado sobre as
palavras proferidas pelo Presidente da Junta de que o clube de caçadores e o clube de motards são
clubes elitistas. Salvaguardando que também pode ser considerado o Clube Desportivo
Carapinheirense como um clube elitista, pois os pais dos jovens que aí praticam desporto, também
têm de contribuir monetariamente para essa prática. Além tanto os motards como os caçadores não
são elististas porque são pessoas das mais variadas classes sociais. ----------------------------------------
Mais citou, que o clube de caçadores tem sede própria e tem uma média de 215 sócios. Deste modo,
se destes 215, cerca de 150 são caçadores registados na freguesia da Carapinheira e que por norma
têm cinco cães cada, existindo quem tenha mais, sendo a taxa por cada cão de caça €4,00 ( quatro
euros), ajunta arrecada em média cerca de €3.000, 00 (três mil euros) por ano.------------------------
Também salientou, que se deve ter em conta que esta associação de caçadores traz à sua sede duas
vezes por ano um veterinário e que este vacina os cães dos caçadores e cães de particulares(não
caçadores), fazendo esta associação uma prestação de serviços à comunidade sem cobrarem
qualquer valor. O veterinário vacina, passa uma guia para a pessoa ir à junta pagar o registo e a
licença dos animais. Assim, o trabalho da Junta de Freguesia é receber o dinheiro que é trazido por
estes senhores, sendo esta associação mais lucro dá à Junta.-------------------------------------------------
Também tem conhecimento que está previsto um encontro de caça e pesca a nível nacional e que foi
solicitado ao Presidente da Junta quais os valores a cobrar sobre o aluguer da sala. No entanto
dada à resposta que foi dada, os seus dirigentes decidiram que esse mesmo evento seria mudado
para Sangalhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais referiu que esses ditos eventos trazem sempre cerca de 50 a 60 pessoas ao nosso concelho,
rentabilizando assim o nosso tecido empresarial. --------------------------------------------------------------
Também questionou sobre o valor que irá ser cobrado ao rancho folclórico quanto à realização do
festival "Festifolca". O Rancho Folclórico traz imensas pessoas à terra, dando desta forma lucro ao
tecido empresarial da vila. No caso dos dadores de sangue, também questionou quais são as
condições oferecidas quanto à utilização do espaço, uma vez que vão utilizar a sala para recolha de
sangue. Visto que, prestam um serviço à cidadania à comunidade e ao próximo, pelo facto de
trazerem os serviços de recolha de sangue para os HUC. ---------------------------------------------------
Finalizou o deu discurso, solicitando também quais os valores a serem cobrados pela festa da vila
"Nossa Senhora das Dores". --------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral pediu a palavra, começando por referir que a Junta de Freguesia deve analisar o
contributo para as associações e instituições de igual forma, não existindo assim uma distinção
financeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais informou, que numa reunião anterior falou-se acerca da acústica da sala, ficando com a ideia
que o objetivo da Junta de Freguesia era voltar a reaver a sala que está a ser usada pelos escuteiros,
onde interpelou o Presidente da Junta se já tinha tomado alguma diligência nesse
sentido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra referindo que as intervenções são compreensíveis mas um
Presidente da Junta não pode olhar para as associações de uma forma elitista, ou seja, não pode
olhar para os caçadores de uma forma, para os motards ou escuteiros de outra. Quanto aos
rendimentos provindos da associação de caçadores e tendo dito Teresa Travassos que a Junta
obtinha como receita o valor de €3000,00 ( três mil euros), tal não é verdade, pois a receita obtida
no ano de 2013 foi de €1.161,50,00 (mil cento e sessenta e um euros e cinquenta cêntimos).---------
Mais informou que atendendo à existência de uma associação de caçadores na freguesia, a Junta é a
que tem a taxa mais baixa sobre os canídeos em relação às demais Juntas de Freguesia do
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<:oncelllo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Além de que o registo dos canídeos é obrigatório por lei e sempre que o veterinário vem vacinar os
animais, passa um recibo ou guia para que venham assim registar os cães, havendo uma destrinça
sobre o valor a ser cobrado aos caçadores da freguesia e aos de fora.--------------------------------------
No que concerne ao evento "caça e pesca"a realizar, informou que de facto foi confrontado com
essa organização do evento por parte de um dos responsáveis, onde foi solicitado a utilização do
pavilhão por lO dias, ficando a aguardar uma resposta pelos demais órgãos responsáveis.-------------
Quanto à festa de " Nossa Senhora das Dores" é claro que terá de ter a participação da Junta de
Freguesia, por ser uma festa da vila. -----------------------------------------------------------------------------
No que diz respeito à ocupação da sala por parte dos escuteiros, já foram informados sobre a
intenção por parte da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira tomou a palavra, referindo que como elemento de freguesia deve defender todas
as instituições, pois todas são importantes para a freguesia. Se os escuteiros usam indevidamente o
espaço que lhes está atribuído e se não necessitam desse espaço então deverá voltar para a junta,
além de que as reuniões da sessão da assembleia podiam ser num espaço mais confortável e não
são. Mais referiu, que a junta pode obter rentabilização através do espaço ocupado pela Orquestra
da <:arapiIllleira.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que a orquestra utiliza o espaço por cima do posto médico, tendo
sido colocado nesse espaço um redutor de energia elétrica, porque só em água e em luz eram cerca
de €150,00 (cento e cinquenta euros) mensais. Além de que, colocaram uma fechadura na cabine,
porque estava em completo abandono, inclusivé os senhores das farturas e cachorros que se
encontravam no Largo do Alhastro iam a essa cabine buscar luz sendo a Junta a suportar essa conta.
A rentabilidade para a Junta desta Orquesta é de 0%, pois os fregueses têm seus filhos a
aprenderem música pagando unicamente ao maestro.--------------------------------------------------------
Finda a intervenção por parte do Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia levou o ponto
da ordem de trabalhos inerente à fundamentação económico- financeira a votação, existindo desta
forma quatro votos a favor por José Duarte (PS), Patrícia Rocha (PS), José Mendes (PS) e António
Coelho (PS), três votos contra por Teresa Travassos (PS), António Claro (PPD/ PSD. CDS - PP) e
Marco Amaral ( PPD/ PSD. CDS - PP) e uma abstenção por Ângela Figueira ( PCP-PEV), sendo
desta forma aprovado por maioria.------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Assembleia deu de seguida início ao ponto 5 "Apreciação do processo judicial
n." 296/09.2 TBMMV( Tribunal Judicial de Montemor-o-Velho- Terrenos do Cemitério",
dando assim a palavra ao Presidente da Junta.--------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta começou o seu discurso informando que no ano 2009, a Junta de Freguesia
intentou uma ação contra o lar "Quinta - Verde", tendo essa ação como objetivo o reconhecimento
de direito de propriedade sobre parte de terreno existente no parque da Quinta Verde.------------------
Existiu um contrato de promessa de compra e venda com os proprietários da Quinta - verde de uma
parcela de terreno que fazia parte integrante do artigo 503.°.Essa parte integrante envolvia o norte
do cemitério e a Quinta Verde. Em meados de 200912010, existiu um projeto na Câmara Municipal
de Montemor-o- Velho, onde constava a passagem de uma estrada na entrada do lar da Quinta-
Verde que ia sair à rua do "Sr. Frutuoso", passando assim na teste ira do cemitério, ficando este
condicionado em termos de alargamento. -----------------------------------------------------------------------
Os proprietários do lar nesse dito terreno queriam construir UIlSapartamentos TO e TI, fazendo um
proj eto que foi reprovado. -----------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, a Junta de Freguesia continuou com o processo a decorrer em Tribunal, do qual
acarretou a custas processuais e honorários com os advogados.---------------------------------------------
O atual responsável pelo lar, António Pires, contactou o Presidente da Junta com o fim de chegar a
um acordo, tendo a proposta por si apresentada sido analisada pelo Presidente da Junta, Deste
modo, existiu uma reunião com o Advogado da Junta de Freguesia e da Quinta Verde, chegando-se
aSSIma um consenso.----------------------------------------------------------------------------------------------



r;:zp~
~1:.11~

Agendada a data de audiência, todos compareceram e chegaram a um acordo ficando desta forma a
Junta com o que tinha direito.------------------------------------------------------------------------------------
Feitas as contas deste processo desde 2009, informou o Presidente da Junta que o Advogado da
Junta de Freguesia ( Dr. Manuel Rodrigues) apresentou uma nota de honorários onde contemplava
despesas com o processo e respetivos honorários no valor de €3,469,75 (três mil quatrocentos e
sessenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------
Posto isto, Marco Amaral pediu a palavra para levantar a questão sobre o muro do cemitério,
relativamente ao processo que decorre no Ministério Público. Questionou se a Junta iria aguardar o
despacho por parte do Ministério Público para proceder ao pagamento.----------------------------------
O Presidente da Junta respondeu que quando houver despacho a junta fará ou não o pagamento,
consoante se verifique se há ou não má fé na construção do muro.----------------------------------------
Gorete Ferraz, referiu que esta obra foi taxada a 23%, o que não poderia, quando as obras públicas
são taxadas a 6%. Desta forma, houve necessidade de retificação de faturas que o novo executivo já
tinha em seu poder.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Findo este ponto, deu o Presidente da Assembleia seguimento ao ponto 6 "Deliberação e
aprovação da postura de trânsito na "Rua Nova - Alhastro", dando assim a palavra ao
Presidente da Junta.------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta referiu que há um estudo a ser analisado por técnicos da Câmara e com os
técnicos da GNR, no sentido de se proceder à alteração de trânsito na "Rua
~ova".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, propõe-se colocar essa rua em sentido único desde o Alhastro para a Bandorreira,
nomeadamente, até ao cruzamento que vai para o parque de estacionamento junto do Posto
Médico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim como, a rua da "farmácia ferrão" irá ficar só com um sentido e com um sinal de stop. Uma
vez que tem um sinal de estacionamento proibido, passará assim a ter um de
stop.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira, tomou a palavra, questionando o porquê do sentido único nessa rua, se existem
outras que prioritariamente necessitam de outras mudanças. Propôs que nessa "Rua Nova" seja
proibido estacionar.------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral também concordou com a proibição do estacionamento nessa rua, propondo que a
Guarda Nacional Republicana apareça mais frequentemente, como forma de prevenção.---------------
Teresa Travassos interveio questionando se não estará proposto pela Câmara ou meramente
pensado, um projeto de amplificação do trânsito, no sentido descendente do Alhastro e da
Urbanização junto ao jardim Nossa Senhora das Dores.------------------------------------------------------
O Presidente da Junta referiu que não. Essa hipótese foi de facto levantada, mas o que ficou
definido foi reduzir o congestionamento de trânsito no "Largo do Alhastro".----------------------------
Marco Amaral questionou se a "Rua Nova do Alhastro" não será chamada como "Rua S. José",
uma vez que no novo regulamento de toponímia julga que essa dita rua já estará como Rua S.
José.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que o referido regulamento de toponímia ainda não está regulado,
existindo somente apontamentos.--------------------------------------------------------------------------------
Tomando novamente a palavra, Marco Amaral levantou a questão se a Assembleia de Freguesia
tem legitimidade para aprovar uma alteração de toponímia. A seu ver a Assembleia de Freguesia só
tem autonomia para propor à Câmara. Mais alertou, que face ao exposto na ordem de trabalhos
parece que é a assembleia quem vai aprovar essa toponímia.------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra, afirmando que de facto a proposta da alteração de
toponímia terá de ir à Câmara Municipal, tendo-se sempre de ter em atenção que tal alteração
carece de intervenções de valores avultados. Perante a inexistência de verbas significativas para tal,
ter-se-á de recorrer a outras alternativas, nomeadamente, proibir o estacionamento em frente ao café
no sentido da "Bandorreira.---------------------------------------------------------------------------------------
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Marco Amaral apresentou uma proposta, no sentido de se colocar um sinal de proibição de
estacionamento junto do posto médico, uma vez que tal já aí existiu e foi
retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
António Monteiro, referiu que o sinal já não se encontra nesse local, porque a Câmara Municipal
mandouretirá-Io.---------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta pediu a palavra para desta forma informar o seguinte:o jardim foi entregue
à Câmara Municipal, pois a postura de trânsito encontrava-se em projeto, dessa forma a Câmara
considerou por bem fazer essas ditas modificações.-----------------------------------------------------------
Teresa Travassos também apresentou uma proposta no sentido que, fosse solicitado à Câmara que
em frente ao centro de saúde existisse uma placa, como acontece por exemplo nas farmácias, com a
proibição de estacionamento permitindo unicamente que fosse aí deixado os doentes
incapacitados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Findo o período de deliberação, o Presidente da Assembleia levou o ponto a votação tendo-se
assim verificado três votos a favor por José Duarte(PS), Patrícia Rocha (PS) e José Mendes (PS),
uma abstenção por António Coelho (PS) e quatro votos contra de Teresa Travassos (PS), Marco
Amaral ( PPD/ PSD. CDS - PP) e António Claro ( PPD/ PSD. CDS - PP) e Ângela Figueira (
PCP- PEV ), sendo desta forma reprovado. -------------------------------------------------------------------
Posto isto, Presidente da Assembleia deu início ao ponto 7 "Deliberação e aprovação do
relatório de prestação de contas do ano 2013" .-------------------------------------------------------------
Tomou a palavra o Presidente da Junta referindo o seguinte: só poderá reportar-se a três meses de
funções do execução orçamental e que o mais há de significativo são os fluxos de caixa. No ano
2012 a Junta de Freguesia teve em caixa aquando trânsito de saldo de gerência, cerca de €1O.295,00
(dez mil duzentos e noventa e cinco euros). As receitas orçamentais perfaziam o valor de
€162.932,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos e novecentos e trinta e dois
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a despesas correntes foram no valor de € 98.000,00 ( noventa e oito mil euros) e de capital
€61.329,29 ( sessenta e um mil e trezentos e vinte e nove euros e vinte e nove
cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No ano de 2013, transitou de saldo de gerência de gestão orçamental €1.217,00 ( mil duzentos e
dezassete euros) em caixa, perfazendo um total de €162,932,00 ( cento e sessenta e dois mil e
novecentos e trinta e dois euros). --------------------------------------------------------------------------------
Mais informou, que existiu uma inflação quase em 22%, relativamente ao que se gastou, ou seja,
houve um plano de orçamento de € 202.000.00 ( duzentos e dois mil euros), mas existiu um
descabimento orçamental para gastos terceiros, o que é lamentável, uma vez que a Junta de
Freguesia tem rubricas. --------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda acrescentou que os valores supra- citados irão ser apresentados ao Tribunal de Contas, na
próxima segunda- feira daí terem de ser levados à assembleia.----------------------------------------------
Em termos de compromissos assumidos, o Presidente da Junta apresentou o valor de €159.442,00
( cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e dois
euros) .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apresentado o relatório de contas do ano 2013, que se junta como anexo 5 na presente ata,o
Presidente da Assembleia levantou a questão se havia algum assunto a propor.-------------------------
Ângela Figueira, questionou como é que o Presidente da Junta toma conhecimento do que a nível
orçamental está ou não correto. ----------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra referindo que existe um sistema designado POCAL, com
que ajunta trabalha, sendo aí introduzido os respetivos dados e é desta forma que consegue obter os
ditos valores.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminado o período de deliberação, o Presidente da Assembleia deu início à votação, onde se
verificou cinco votos a favor por José Duarte (PS), Patrícia Rocha (PS), Teresa Travassos (PS), José
Mendes (PS) e António Coelho (PS), três abstenções por Marco Amaral ( PPD/ PSD. CDS - PP),
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Antônio Claro ( PPDI PSD. CDS - PP) e Ângela Figueira ( PCP-PEV) sendo desta forma
aprovado por maioria.---------------------------------------------------------------------------------------------
MarcoAmaral embora já tendo terminado a deliberação de todos os pontos da ordem de trabalhos,
o mesmo pediu a palavra ao Presidente da Assembleia, para levantar a questão sobre os
regulamentos, nomeadamente se já estiveram à consulta da população 30 dias antes da sua respetiva
aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra referindo que os regulamentos foram elaborados com base
na legislação em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------
TeresaTravassos também pediu a palavra para manifestar o seu desagradado quanto à forma como
foram dispostos os membros da Assembleia nesta reunião, "visto que é democrática e os mesmos
foram eleitos pelos Carapinheirenses". Além de que, solicitou que as sessões de assembleia se
nuciem às 21horas, conforme está estipulado no Regimento da Assembleia de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou novamente a palavra citando que, relativamente à disposição dos
membros da assembleia, não vê a razão de tal reparo, visto que por exemplo na assembleia
municipal os membros assim estão dispostos, pois a mesa é constituída por um Presidente e duas
secretárias. Mais salientou, que o horário das sessões caso considerem que decorra numa diferente
hora, caberá ao Presidente da Assembleia marcar as mesmas na hora que achar por
conveniente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsequentemente, o Presidente da Assembleia início o último ponto da ordem de trabalhos ponto
8 " I - d P' bl'" . d ' . . - d frntervençao o u lCO, segum o-se a mscnçao os egueses.-------------------------------------
Assim sendo, inscreveram-se três fregueses: Licínio Abrunheiro; Aldo Aveiro e Maia
<:aetano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- LicínioAbrunheiro-------------------------------------------
Iniciou a sua intervenção saudando o Presidente da Junta, pelo vídeo que apresentou quanto às ruas
existentes na Carapinheira. Contudo apresentou a proposta de nas próximas vezes o Presidente da
Junta se deslocar à "Rua dos Canteiros" para resolver a degradação dessa rua, pois quando "chove a
água desliza por essa rua", querendo com isto dizer que a água entra em sua
casa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida e reportando-se ao que a 2:a Secretária da Mesa da Assembleia referiu sobre o evento de
caça e pesca, bem como sobre a associação, referiu que esse dito evento era para ser realizado na
Carapinheira,mas foi transferido para outro local. Mais informou que fazendo parte da Federação de
Caça e Pesca há mais de nove anos, até à data nunca tomou conhecimento que tivesse sido cobrado
algum valor à associação por utilização de espaço.-----------------------------------------------------------
Quanto à receita do clube de caçadores da Carapinheira, informa que o valor apresentado pela 2.a

Secretária da mesa da assembleia não estará desfasado da realidade. Apelou também, a que o
Presidente da Junta olhasse da mesma maneira o clube de caçadores de como olha para a cruz
vermelha, para que assim os fundos a atribuir a cada associaçao sejam mais
justos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminada a intervenção do freguês Licínio,foi dada a palavra ao freguês AldoAveiro.----------------
-----------------------------------------------------AldoAveiro ---------------------------------------------------
Inicializou sua intervenção, dando os parabéns por existir uma bandeira da república portuguesa na
assembleia de freguesia. Referiu que na ata gostaria de ouvir novamente a parte que faz referência à
sua intervenção, pois parece que dá a ideia de que o mesmo está contra alguma coisa, o que não é
verdade. Além de que quem questionou sobre a percentagem a ser descontada para a ANAFRE foi
José Travassos e não Aldo Aveiro. Quanto à postura de trânsito, referiu que a assembleia não tem de
fazer qualquer proposta mas sim a junta à câmara. Relativamente às taxas a serem cobradas por
exemplo sobre o pavilhão, questionou quando é que foram aprovadas e tendo mais referido que
quanto ao apoio às associações dever-se-á ter em conta que a escola de música foi a que mais
contribuiu para o edifício das associações. A escola de música contribuiu quase €25.000,00 (vinte
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e cinco mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------
Chegado ao terminus da intervenção do freguês Aldo Aveiro, tomou a palavra o freguês Maia
<:aetaIlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- Maia Caetan0--------------------------------------------------
Iniciou sua intervenção, salientando que quando se fala em busto da república não se está a referir
ao símbolo da nação, pois o que representa os símbolos da república portuguesa são a bandeira e o
hino nacional. Deste modo a república encontrava-se representada nessa assembleia, fazendo um
reparo quanto à bandeira da república portuguesa que deveria estar um pouco mais elevada. Quanto
ao voto contra sobre a ata da assembleia, não entendeu a razão da qual, pois unicamente o que se
verificou foram lapsos de escrita, não vendo mencionado qualquer conteúdo contrário ao que foi
dito em sede de assembleia. No que conceme às Associações, considerou estranho falarem em
contribuições quando se verificou que o orçamento apresentado pela Junta demonstra que estão em
graves dificuldades económicas. Mais disse, que o Presidente da Junta usou o termo "elitista" e de
certo é que o que quis dizer é que iria fazer uma discriminação positiva. Verificou-se também que
algumas associações contribuem mais que outras para a Junta de Freguesia, daí ter-se de fazer uma
discriminação positiva, visto que alguns possuem bens devendo dessa forma ter menos apoio. Além
de que, deve-se ter em atenção o objeto social de cada associação. Relativamente aos regulamentos
quanto à sua aprovação, referiu que sempre que sejam aprovados, entram em vigor de imediato após
a sua publicação nos lugares de estilo. No que diz respeito aos 30 dias de consulta, foi uma situação
instituída há muito tempo mas que não tem qualquer representação legal. Foi dada a possibilidade
às Juntas de Freguesia de darem a consultar esses regulamentos, mas não é algo implícito na lei,
visto que os fregueses elegeram os seus representantes para estarem numa assembleia de freguesia.
Finalizou reportando-se ao assunto da postura de trânsito, não vendo que uma colocação de um
sinal de trânsito fará com que haja qualquer alteração, sendo uma mera questão de informação, pois
todos devem saber, porque o desconhecimento da lei não pode aproveitar ninguém, que não se pode
estacionar quando a distância do lado esquerdo do carro e o eixo da via é inferior a três metros e
meio, logo é proibido estacionar. O estacionamento junto ao centro de saúde é notório que haja a
proibição de estacionar, dado que existe uma faixa de rodagem com dois sentidos.---------------------
Terminadas as intervenções pelos fregueses inscritos, foi dada a palavra ao Presidente da
.JllIlta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como forma de responder ao freguês Licínio Abrunheiro, referiu que a "Rua dos Canteiros", teve
uma intervenção na semana antes das eleições, onde em termos de alcatrão foi a mais beneficiada.
Quanto ao pagamento de taxas pelos caçadores, referiu que a junta tem uma tabela de taxas e que
tenha reunião com associação de caçadores ou outra existente na freguesia, será sempre apresentada
a taxa devida. Mais, convidou a que os presentes verificassem a receita dos canídeos para a junta a
fim de verem os valores exatos.----------------------------------------------------------------------------------
Quanto à intervenção de Aldo Aveiro, o Presidente da Junta referiu que a taxa do pavilhão bem
como as demais, foram aprovadas por tabela na reunião de 29 de Dezembro de 2013 e entraram em
vigor no dia 01 de Janeiro. Mais referiu, que de facto é a junta de freguesia que propõe à Câmara,
mas por uma questão de clareza e transparência trouxe esse ponto para ser discutido em sede de
assembleia. Quanto ao apoio à associação cultural, deve ser apoiada como qualquer outra
associação, mas ter-se-á de ter em conta que a associação filarmónica solicitou €350,OO (trezentos e
cinquenta euros) para o seu Maestro, tendo-se desta forma fazer uma discriminação
positiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como forma de fmalizar o seu discurso dando assim resposta ao freguês Maia Caetano, destacou
que de facto há dificuldades financeiras, o que para tal o objetivo do regulamento das associações é
essencialmente para que haja uma atribuição de fundos de forma imparcial e
justa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Findados todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão ordinária pela uma hora e sete minutos do dia vinte e cinco de Abril de
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E eu, Patrícia Isabel Rama Rocha, como 1.a Secretária elaborei a presente ata.

o Presidente,

A 1.0 Secretária

e~'Ç.t ~ Q:os:c ~
Patrícia Isabel Rama Rocha


