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FREGUESIA DE CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o- Velho)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATAN.04

SESSÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e catorze, nesta freguesia, reuniu-se às vinte e uma
horas e quinze 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
Travasses, com a seguinte "Ordem de trabalhos": -----------------------------------------------------------
- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA : --------------------------------------------------------------
Aprovação da ata da sessão ordinária de 24 de abril de 2014; ------------------------------ ..--------------
- PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------,----------------

1) Apreciação de informação escrita do Senhor Presidente da Junta nos termos da alínea c), n°
2 do art° 9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.--------------------------------------------------------

2) Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo sobre o aluguer das instalações junto
ao posto médico.-------------------------------------------------------------------------------------------

3) Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo, para aquisição da prestação de
serviços em tarefas específico dos CTT, em ambiente RIPOSTE, POCAL e outros com a
Sra. Maria do Rosário Monteiro. ------------------------------------------------------------------------

4) Tomada de conhecimento sob proposta do executivo da prestação de serviços da firma
"FocusGeneration, Consultoria em Gestão, Unipessoal Ida" para o acompanhamento da
contabilidade da junta. ------------------------------------------------------------------------------------

5) Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo o protocolo de colaboração com a
Segurança Social - ASU.---------------------------------------------------------------------------------

6) Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo do Proc. 22/14.4 TAMMV - Inquérito-
Muro do Cemitério.---------------------------------------------------------------------------------------

7) Autorizar a Junta de Freguesia a renegociar o prazo de empréstimo existente na CCAM-
Baixo Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------

8) Deliberar sob proposta do executivo da atribuição do nome de ruas da freguesia, no lugar de
Chãs de Cima e Casal da Areia. -------------------------------------------------------------------------
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9) Deliberar sob proposta do executivo sobre a mudança do nome da rua Nova do Alhastro
para Rua Moisés Correia de Oliveira. -----------------------------------------------------------------

10)Aprovar sob proposta do executivo a celebração de protocolo de colaboração com o
C.D.Carapinheirense para a manutenção do campo relvado.----------------------------------------

11) 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, e não se tendo verificado qualquer falta de
membro da Assembleia, constituiu-se desta forma o quórum para se dar início à sessão de
assembleia de freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo, o Presidente da Mesa deu por aberta a sessão, iniciando de imediato o período antes
da ordem do dia "Aprovação da ata da sessão ordinária de 24 de abril de
2 O14. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------
Por acordo entre os membros da assembleia, a ata respeitante à sessão ordinária de 24 de Abril, foi
enviada por via e-mail aos membros possuidores de endereço eletrónico e aos restantes entregue em
formato de papel, sendo todos advertidos no dia de entrega da mesma, que tinham o prazo de dez
dias para apresentarem reparos substanciais à ata.-------------------------------------------------------------
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.--------------------------------
Ângela Figueira (membro da bancada PCP-PEV), tomou a palavra referindo que caso os reparos
que apresentou não constassem na ata, por não os ter enviado atempadamente, requereu que fossem
anexados como adenda à ata. -----------------------------------------------------------------------------------
Levantada tal questão pelo membro da bancada PCP-PEV, por deliberação os demais membros
concordaram com a adenda à referida ata.---------------------------------------------------------------------
Marco Amaral (membro da bancada PPD /PSD . CDS- PP), tomou a palavra onde referiu que a
ata devia ser lida, porque quem não tem correio eletrónico não tem acesso à ata para proceder aos
eventuais reparos, bem como, questionou se os pontos da ordem de trabalhos da sessão anterior
tinham sido devidamente alterados.----------------------------------------------------------------------------
Patrícia Rocha ( 1.3 Secretária da Assembleia de Freguesia), informou o membro da bancada
PPD/PSD.CDS- PP, que foi tido em consideração o facto de alguns membros da assembleia não
possuírem correio eletrónico, suprindo-se essa situação mediante entrega na caixa de correio de
cada membro, nomeadamente, de José Duarte ( Presidente da Assembleia de Freguesia),
António Domingues Claro ( membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP) e Ermelinda Tavares
( membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP).--------------------------------------------------------------------
Mais informou a La Secretária, que aquando a entrega da ata em suporte de papel, foi anexado um
oficio onde se requeria que no prazo máximo de dez dias apresentassem os devidos reparos, como
tal, sucedeu no envio da ata em suporte digital.----------------------------------------------------------------
Perante tal informação por parte da l ," Secretária, Marco Amaral ( PPD/PSD.CDS- PP), referiu
que como não tinha conhecimento desse processo quanto à entrega das atas, referiu que nada mais
tinha a acrescentar, seguindo o Presidente da Mesa da Assembleia à votação da ata, sendo esta
aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------
Antes de ser encerrado o período antes ordem do dia, Ângela Figueira ( PCP- PEV), propôs que
no final da ordem de trabalhos fosse anexa à presente ata uma moção, bem como, fosse lida em sede
de assembleia, uma declaração inerente ao encerramento das escolas
públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Levada tal proposta a deliberação, a Assembleia de Freguesia aprovou por unanimidade que esse
ponto fosse deliberado no [mal da ordem de trabalhos e a respetiva anexação da dita
moção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral (PPD/PSD.CDS-PP), pediu também a palavra manifestando o desagrado de a
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mesmo consiste numa contratação de pessoas que se encontram inscritas na RSI ( Rendimento de
Inserção Social) e que através do ASU - atividades socialmente úteis, farão 15horas semanais na
Junta de Freguesia e para tal se necessita de dois colaboradores.-------------------------------------------
Prosseguindo com a sua apresentação escrita, destacou o resumo das atividades efetuadas nos
últimos tempos, bem como passou a apresentar as receitas e despesas através de um quadro em
forma de conta corrente e por um gráfico.----------------------------------------------------------------------
Neste ponto sobre as receitas e despesas destacou a existência de um aumento de receita no mês de
Janeiro, pelo facto de os fregueses se deslocarem à Junta de Freguesia para liquidar os emolumentos
respeitantes às campas, bem como, no mês de Junho, os fregueses liquidam o IMI e a Junta recebe
1% do Imposto Municipal dos Imóveis, existentes na freguesia, tendo assim entrado como receita o
valor total de 3.176,54€ ( três mil cento e setenta e seis euros e cinquenta e quatro
cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais referiu, que em dívida ainda tem por liquidar o valor de 23.665,00 € ( vinte e três mil e
seiscentos e sessenta e cinco euros), respeitante à obra do muro do cemitério, valor este que se
encontra em deliberação por parte do executivo sobre a forma de pagamento deste valor ao
empreiteiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
De forma a finalizar o ponto respeitante a despesas e receitas, apresentou os valores que se
encontravam em saldo disponível no banco Caixa Geral de Depósitos, que perfaziam o montante de
16.551,00 € ( dezasseis mil quinhentos e cinquenta e um euros ) e no banco Crédito Agrícola
2.392.00 ( dois mil trezentos e noventa e dois euros), informando também que se encontrava em
movimento no banco Caixa Geral de Depósitos o montante de 1.500,00 (mil e quinhentos euros).---
Com as valores apresentados, o Presidente da Junta referiu que em termos redondos este valor
deveria ser suficiente para pagar unicamente duas ou três prestações do empréstimo contraído à
Crédito Agrícola.--------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Findou a sua dita apresentação escrita resumindo as atividades e obras realizadas nos últimos
meses, através de fotografias que comprovavam o trabalho exercido pelos funcionários da junta de
freguesia nos últimos tempos, sendo certo, que o trabalho ao invés de ser a duplicar foi a triplicar,
pela razão do anterior executivo não suprir situações precárias existentes na freguesia. ----------------
Uma situação consideravelmente destacável foi a remoção de lixo e de alguns bens móveis em
pleno estado de degradação numa residência, no Casal Mato, onde se encontrava a habitar uma
família em condições bastante precárias.-----------------------------------------------------------------------
Terminada a apresentação escrita por parte do Presidente da Junta, foi levantada a questão pelo
Presidente da Mesa da Assembleia, se algum dos membros presentes tinha algum ponto a ser
esclarecido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral ( PPDIPSD.CDS- PP), pediu a palavra para ver esclarecida a sua dúvida sobre a
participação criminal intentada junto do Ministério Público, nomeadamente se existiam ou não
indícios da prática de um crime ou má fé.---------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra referindo que esse assunto será discutido num ponto mais
adiante da ordem de trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral (PPDIPSD.CDS-PP), pediu novamente a palavra para destacar o ponto sobre as
placas de indicação de localidade, da razão pela qual não são todas iguais e qual o valor do custo
dessas mesmas placas de indicação.-----------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta como forma de esclarecer a dúvida levantada pelo membro da bancada
PPDIPSD.CDS.PP, tomou a palavra referindo que as placas não acarretaram qualquer custo para a
Junta de Freguesia, uma vez que foram patrocinadas pela instituição bancária Crédito Agrícola, no
valor de 1.735,00 €( mil setecentos e trinta e cinco euros) e dado ao facto de as placas de indicação
da Nacional 111 custarem cada uma 480,000 ( quatrocentos e oitenta euros), forçosamente as
restantes não poderiam ser iguais, pois o gasto sobre as mesmas teria de ser contabilizado conforme
o valor do patrocínio.----------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira (PCP-PEV), levantou a questão da sinalética, querendo desta forma ser informada
da razão pela qual em alguns locais existirem sinais novos, quando existem outros que carecem a
existência de sinais e não foram colocados. Deu como exemplo a não existência de sinal de
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reunião decorrer a uma segunda-feira, quando em sessões de assembleia anteriores, solicitou que as
mesmas não decorressem nesse dia da semana, mas num dia que fosse conveniente a todos os
membros, pelo facto de no dia seguinte ser dia de trabalho.-------------------------------------------------
O Presidente da Assembleia, esclareceu o membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP, que tal
sucedeu, por lapso e por se ter pressuposto em conformidade com o Presidente da Junta, de que a
maioria dos membros já se encontravam em férias, nomeadamente o membro da bancada
PPDIPSD.CDS-PP ( Marco Amaral) e do PS ( Teresa Travassos), e sendo os demais reformados ou
profissionais liberais, não existiria qualquer impedimento, o que levou a que o Presidente da Mesa
da Assembleia formulasse um pedido de desculpas aos demais membros da
Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral (PPDIPSD.CDS-PP), mais quis referir que, também já tinha manifestado o
desagrado quanto a não existir pelo menos por bancada a documentação que viria a ser tratada em
sede de reunião de assembleia de freguesia, uma vez que na presente reunião faltava uma cópia da
convocatória para deste modo seguirem os pontos de forma mais detalhada.-----------------------------
Teresa Travassos ( 2.a Secretária da Assembleia de Freguesia), referiu que na última sessão
ordinária de Assembleia de Freguesia, solicitou juntamente com Ângela Figueira ( PCP- PEV) a
possibilidade de trazerem para as próximas reuniões de assembleia seus computadores para desta
forma não estarem a ter o custo de imprimir as convocatórias e demais documentos que irão ser
analisados na reunião, o que tal foi acordado por unanimidade.---------------------------------------------
Marco Amaral (PPDIPSD. CDS-PP), acrescentou que a seu ver a Junta de Freguesia não ficará
mais pobre ao fornecer um exemplar por cada bancada, tendo Gorete Ferraz ( Tesoureira do
executivo) respondido que a intenção da Junta de Freguesia é poupar o máximo possível e para tal
todos devemos colaborar.-----------------------------------------------------------------------------------------
Encerrado o Período antes da ordem do dia, o Presidente da Mesa da Assembleia, deu início ao
ponto n"I do período da ordem do dia "Apreciação de informação escrita do Senhor Presidente
da Junta nos termos da alínea c), n° 2 do art° 9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro", dando a
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta começou sua apresentação por saudar os membros presentes e demais
fregueses, aproveitando para fazer um reparo quanto à marcação da data da reunião, onde referiu
que a mesma ao abrigo do disposto do artigo 11.°n° 1 da lei 75/2013 de 12 de Setembro, teria de ser
realizada no mês de junho e dada à incompatibilidade existencial de horários e de compromissos
teve de ser marcada na presente data.---------------------------------------------------------------------------
Findado o reparo para esclarecer uma questão levantada pelo membro da bancada PPDIPSD.CDS-
PP, deu assim o Presidente da Junta início à sua apresentação escrita.-------------------------------------
Conforme o disposto na alínea e) do artigo 9.° da lei 75/2013 de 12 de Setembro, é obrigatório que
o Presidente da Junta apresente à Assembleia de Freguesia uma informação escrita acerca da
atividade da junta e da respetiva situação fmanceira.---------------------------------------------------------
A informação escrita provinda do Presidente da Junta, encontra-se como anexo 1à presente ata,
sendo relevante destacar alguns pontos referidos aquando a sua apresentação, nomeadamente no
que concerne ao posto dos CTT; contratação de serviços e de funcionários com competências
especializadas; celebração de protocolos; reparos e conservação de espaços e vias que se
encontravam em degradação e apresentação de receitas e despesas auferidas durante os últimos
meses do presente ano.--------------------------------------------------------------------------------------------
No que diz respeito aos CTT, é de salientar que o Presidente da Junta, destacou que o posto dos
correios traz muitas custas para a junta, bastando para isso ter um funcionário que esteja em horário
permanente para estar em contato com o público, exigindo. que o mesmo tenha conhecimentos em
l?ijJoste e}Jocal .---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais referiu, que dada à circunstância de os CTT se tomarem uma entidade privada, a prestação
pecuniária mensal que pagam à junta por se encontrarem nas suas instalações, baixou
significativamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Não querendo alongar-se neste ponto que se encontrava para ser deliberado na ordem de trabalhos,
seguiu a sua apresentação escrita, destacando o protocolo celebrado com a Segurança Social, que o
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proibição de estacionamento junto das escolas, levando a que por vezes não exista a possibilidade
de transitar nessa mesma rua.-------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta, referiu que todas as intervenções de colocação de sinais são devidamente
homologadas pela Câmara Municipal. Desta forma, exemplificou uma situação existente na
Carapinheira num local que é conhecido vulgarmente como "canto dos figueiras", onde existe uma
curva e caso nessa mesma curva estacionem um qualquer veículo, toma-se impossível transitar
nesse local, tendo já o Presidente da Junta diligenciado no sentido de ser colocado um sinal de
proibição de estacionamento onde até à data não obteve sucesso.-------------------------------------------
Este ponto 1 da ordem de trabalhos foi terminado por Ângela Figueira (pCP-PEV), através de
seu manifesto de desagrado em não existir sinalética na Rua de Santa
Susana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa da Assembleia deu seguimento ao ponto 2 da ordem de trabalhos "Tomada
de conhecimento, sob proposta do executivo sobre o aluguer das instalações junto ao posto
médico."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou os demais membros da Assembleia de Freguesia que foi-lhe
proposto, que arrendasse o espaço inserido no posto médico que se encontrava em abandono, pelo
valor de € 200 ( duzentos euros) mensais, assumindo o arrendatário as pequenas obras a serem
feitas nesse espaço, bem como respetiva limpeza, sendo o custos com os materiais reduzidos nas
rendas dos próximos meses.--------------------------------------------------------------------------------------
Salientou que nesse dito espaço em virtude de estar ao abandono encontrava-se com bastante lixo,
existindo ainda material pertencente a uma instituição.------------------------------------------------------
No espaço verificou-se da existência de quatro telhas partidas, que em dias de chuva provocam a
entrada de água pluviais inundando esse espaço, bem como, o posto de saúde.---------------------------
Marco Amaral ( PPD/PSD.CDS-PP), questionou a quem iria ser arrendado esse espaço, ao qual o
Presidente da Junta, respondeu que ma ser a CA- Seguros ( Carlos Andrade,
Seguros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado por terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia deu
seguimento ao ponto 3 "Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo, para aquisição
da prestação de serviços em tarefas específicas dos CTT, em ambiente RIPOSTE, POCAL e
outros com a Sra. Maria do Rosário Monteiro."----------------------------------------------------------
O Presidente da Junta esclareceu que RIPOSTE, é um software utilizado pelos CTT, que exige a
necessidade de a Junta de Freguesia ter um funcionário com qualificações necessárias para trabalhar
com esse programa. Em virtude de o contrato celebrado anteriormente com a funcionária Maria do
Rosário não ter cumprido os trâmites legais, foi solicitado junto do !NA ( Direção geral da
qualificação dos trabalhadores em funções públicas) um parecer sobre a contratação desta
funcionária e perante o contemplado no mesmo, o executivo deliberou em contratar Maria do
Rosário, passando esta a auferir um valor mensal correspondente a prestação de serviços no
montante de €620 ( seiscentos e vinte euros).------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa da Assembleia questionou os membros presentes se tinham alguma dúvida
a ser esclareci da, pelo que nenhum se manifestou dando-se por encerrado este ponto da ordem de
trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subsequentemente, o Presidente da Mesa da Assembleia deu início ao ponto 4 "Tomada de
conhecimento sob proposta do executivo da prestação de serviços da firma "FocusGeneration,
Consultoria em Gestão, Unipessoal Ida" para o acompanhamento da contabilidade da
junta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta salientou a necessidade na contratação de um contabilista para organização
da contabilidade da Junta de Freguesia, nomeadamente em sistema POCAL, que será o Dr. Nuno
Gomes, que acarretará à Junta um valor mensal de € 125 (cento e vinte e cinco euros) mais NA que
perfaz o valor total de €155,55 ( cento e cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco
cêntirnos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral (PPD/PSD.CDS-PP), propôs corno forma de reduzir o tempo de reunião e uma vez
que o Presidente da Junta referiu estes pontos na apresentação, que numa das próximas sessões
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fizesse uma explicação mais específica para não alongar esses assuntos para pontos
posteriores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta referiu que quando faz a apresentação terá de a fazer de uma maneira geral,
ou seja, terá de citar toda a atividade que a junta realizou, conforme é exigido por lei e
posteriormente terá de tratar os pontos que achar por conveniente na ordem de trabalhos.--------------
Chegado ao términus deste ponto, deu o Presidente da Mesa da Assembleia seguimento ao ponto
5 "Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo o protocolo de colaboração com a
Segurança Social- ASU."---------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta passou a explicar em que consiste este protocolo com a Segurança Social,
no que conceme a contratação de colaboradores para o exercício de funções na Junta de Freguesia.
Existem pessoas que se encontram inscritas no RSI ( Rendimento Social de Inserção), que estão
também abrangidas pelo CEI ( Contrato de Emprego de Inserção), permitindo desta forma a que a
Junta de Freguesia solicite dois colaboradores durante um ano, que irão trabalhar na junta 15 horas
semanais, não podendo exceder mais que seis horas por dia, nem trabalhar menos que 5 horas
diárias, ou seja, para que trabalhem essas ditas 15 horas semanais na junta, o horário será das 09hOO
às 12hOOe das 14hOOàs 16hOO, sendo três vezes por semana, acarretando à junta a despesa de
pagar o subsídio de alimentação que será no valor de €5,00 (cinco euros) e o seguro de
trabalho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais acrescentou, que os funcionários Femanda Loureiro e António Murta estão abrangidos pelo
CEI e que António José Cavaleiro e Susana Santos irão manter o contrato até terminar, sendo que
além destes funcionários virão mais dois no regime de CEI.------------------------------------------------
Dando por terminado este ponto, o Presidente da Mesa da Assembleia, deu início ao ponto 6
"Tomada de conhecimento, sob proposta do executivo do Proc. 22/14.4 TAMMV - Inquérito-
Muro do Cemitério." ---------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que apresentou junto dos Serviços do Ministério Público uma
participação criminal no sentido de ser investigado, se existiria alguma prática de crime ou indícios
de má fé quanto à contratação celebrado pelo antigo executivo e empreiteiro, sobre a construção do
muro do cemitério.---------------------------------------------------------------------------------------------
Após averiguação de todos os factos apresentados, o Ministério Público decidiu pelo arquivamento
dos respetivos autos, por não se vislumbrar a prática de qualquer ilícito
penal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Junta de Freguesia ao tomar conhecimento deste despacho, tem efetivamente o dever de liquidar
o valor em dívida sobre a construção do muro do cemitério, sendo relevante de salientar, que se
tivesse existido um projeto, um orçamento, ou seja, um processo legal de feitura da obra, mais fácil
se tomava ao executivo de arranjar um meio ou uma forma de pagar o valor que se encontra em
dívida, pois no presente momento terá de existir um custo quanto a pedido de projeto de construção
do muro do cemitério.---------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa da Assembleia, questionou se algum membro tinha alguma questão a
propor, ao qual ninguém se manifestou dando-se por encerrado este ponto.-------------------------------
De seguida deu o Presidente da Mesa da Assembleia, prosseguimento ao ponto 7 da ordem de
trabalhos "Autorizar a Junta de Freguesia a renegociar o prazo de empréstimo existente na
CCAM- Baixo Mondego.----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra, referindo que uma das formas de a Junta de Freguesia ter
mais dinheiro poderá ser por esta via, ou seja, a renegociação do contrato de empréstimo fará com
que o valor da prestação mensal seja mais diminuto e permita à Junta de Freguesia fazer face a
outras despesas que suporta mensalmente. O que o executivo pretendeu com este ponto na ordem de
trabalhos é que a Assembleia de Freguesia permitisse que o executivo proceda a esta reestruturação
de crédito, para que assim ao invés de pagar €4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros) mensais
possam ter um prestação mais baixa. ----------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral ( PPDIPSD.CDS-PP), questionou se o valor que estava em dívida era de
€40.760,00 ( quarenta mil setecentos e sessenta euros).----------------------------------------------------
Gorete Ferraz (Tesoureira do Executivo) esclareceu que o valor em dívida é de €40.760,66
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( quarenta mil e setecentos e sessenta euros e sessenta e seis cêntimos).-----------------------------------
Marco Amaral ( PPD/PSD.CDS-PP), questionou se era necessário vir este ponto à Assembleia
para que seja autorizado a renegociação da dívida, dado que leu o disposto constante na alínea c) do
artigo 16.0 da lei 75/2013 de 12 de Setembro e não viu contemplado essa necessidade.-----------------
O Presidente da Junta elucidou o membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP, que o artigo 9.0 do
refere o seguinte: Competências de apreciação e fiscalização 1 - Compete à assembleia de
freguesia, sob proposta da junta de freguesia; c) Autorizar a junta de freguesia a contrair
empréstimos e a proceder a aberturas de crédito; -------------------------------------------------------------
Mais acrescentou, que tudo o que o executivo realizou anteriormente não foi feito respeitando a
legislação em vigor, uma vez que só poderiam contrair o empréstimo sobre 10% do valor do FFF,
ou seja, tendo o executivo €45.000,00 ( quarenta e cinco mil euros) provindo do FEF, só poderiam
contrair um empréstimo de quatro mil e poucos euros o que tal não aconteceu.--------------------------
António Claro ( membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP), referiu que o Presidente da Junta
deveria ir ao Tribunal de Contas, porque autorizaram que se celebrasse o contrato de empréstimo de
€250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil euros).----------------------------------------------------------------
Ângela Figueira ( PCP-PEV), questionou se o alargamento de prazo era só do empréstimo ou se
iria ser para mais obras.-------------------------------------------------------------------------------------------
A esta questão respondeu o Presidente da Junta, referindo que este alargamento é somente sobre o
valor em dívida do contrato de empréstimo já celebrado pelo anterior executivo.------------------------
Marco Amaral (PPDIPSD.CDS), referiu que está uma obra feita na freguesia e é de louvar as
pessoas que fizeram de tudo para a construção do mesmo, embora que concerteza tivesse de existir
a necessidade de fazer de outra forma, mas contudo se não fossem essas pessoas aquele edifício não
existia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira ( PCP-PEV), levantou a questão se já tinha sido feita auditoria às contas e como
ficou a situação do restaurante no pavilhão.--------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta referiu que é de louvar de facto a feitura da obra e que o que se põe em
causa é tão somente a forma como se realizou o processo ao nível de pagamento. No momento
existe uma dívida de elevado valor e com obras por se realízar.--------------------------------------------
Acrescentou ainda, que a Junta de Freguesia tem o sistema POCAL, onde estão dispostas todas as
receitas e despesas correntes da junta e uma vez que anteriormente não se faziam registos nesse
sistema a junta iria gastar €10.000,00 ( dez mil euros) numa auditoria sem efeitos frutíferos.----------
No que conceme ao pavilhão, a Junta encontra-se a uniformizar a base de dados dos comerciantes
de forma a que exista melhor gestão da feira, porque até à data só existia registo dos comerciantes
que efetuavam pagamento, encontrando-se os comerciantes em dívida omissos.-------------------------
Gorete Ferraz ( Tesoureira da Junta de Freguesia), referiu que no momento estariam a pagar
mensalmente pelo empréstimo o valor de €4.686,00 ( quatro mil seiscentos e oitenta e seis euros) e
a solução parte-se em pagar num ano o valor em dívida do empréstimo, pondo em causa o
pagamento dos salários dos funcionários ou faz-se esta carência de capital para que a Junta de
Freguesia possa honrar seus compromissos mensais.---------------------------------------------------------
Marco Amaral ( PPDIPSD.CDS-PP), salientou que a pertinência de sua questão foi meramente
para saber se Junta de Freguesia não tem autonomia para celebrar tal renegociação sem ter de trazer
tal ponto à Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------
António Claro (PPDIPSD.CDS-PP), interveio no sentido de esclarecer que tanto Ângela Figueira
como Gorete Ferraz, estiveram no último executivo nas Assembleias e foi apresentado quanto se
devia do pavilhão. -------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta interveio sobre as palavras proferidas por António Claro, referindo que
quando tomou posse não sabia quanto se devia e que tal afirmação feita por este membro da
assembleia é pura falta de verdade, pois enquanto foi membro do antigo executivo, negou-se a
renegociar o contrato de crédito com o banco Crédito Agrícola.--------------------------------------------
Terminadas todas as intervenções por parte dos membros da Assembleia, o Presidente da Mesa
levou este ponto a votação, sendo aprovado por unanimidade.---------------------------------------------
Subsequentemente, deu início ao ponto 8 da ordem de trabalhos "Deliberar sob proposta do
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executivo da atribuição do nome de ruas da freguesia, no lugar de Chãs de Cima e Casal da
Areia".
No que conceme e este ponto o Presidente da Junta referiu que o executivo propõe à Assembleia
de Freguesia que se delibere quanto ao nome de Ruas no lugar de Casal da Areia e Chãs de Cima.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao lugar casal da areia é referente à travessa que vem da antiga capela designada de
Santa Susana a Velha ou igreja de Santa Suzana a Velha. Para uma melhor identificação do local,
designou que é a rua perto do Sr. José Pessoa, sendo que essa mesma rua vai direcionada à quinta da
malta. Dado nesse local ter existido uma capela, o executivo decidiu em designar essa dita travessa
como "Travessa da Igreja de Sta Suzana a Velha", levando esta proposta à deliberação da presente
Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira ( PPDIPSD.CDS-PP), levantou a questão de quando é que estaria a situação da
toponímia resolvida, dando como exemplo que existe na Carapinheira uma rua com o nome do Dr.
José dos Santos Bessa e uma Travessa com o mesmo nome. Mais apresentou a discordância de
numa data determinada rua se designar por determinado nome e daqui a outra data se designar com
outro nome por se achar mais conveniente.-------------------------------------------------------------------
Gorete Ferraz ( Tesoureira do Executivo), referiu que esta questão de alteração de ruas é de
tamanha urgência, pelo facto de existirem cartas que não são entregues, pois o carteiro tem total
desconhecimento a quem deixar a correspondência, por falta de morada especificada.------------------
Marco Amaral ( PPDIPSD.CDS-PP), pediu a palavra para informar a assembleia que o que se põe
em causa, não é a deliberação de atribuição de nome de ruas da freguesia, pois a proposta é feita por
parte da Junta de Freguesia à Câmara Municipal, aproveitando para questionar de como ficaria o
lugar de Chãs de Cima.--------------------------------------------------------------------------------------------
No que diz respeito ao lugar de Chãs de Cima, o Presidente da Junta passou a explicar que a rua
que se requer que lhe seja atribuído um nome, será a rua que vem da auto-estrada e que entra na
casa do "Sr.Júlio", que trabalha como motorista do Moisés, sendo que essa rua vem desembocar na
Rua Chãs de Cima. Desta forma, o executivo propõe que essa rua se designe como "Travessa da
Rua Chãs de Cima", sendo certo, que se colocou a questão aos moradores aí existentes se tinham
conhecimento de alguém emblemático que tivesse feito algo pela terra.-----------------------------------
Teresa Travassos ( 2.a Secretária da Mesa de Assembleia de Freguesia), tomou a palavra para
expor algumas propostas, nomeadamente quanto ao casal da areia. Referiu que nada tinha a opor
quanto à proposta do lugar de Chãs de Cima, mas quanto à rua da malta questionou se a mesma não
começaria no S. Tomé e não iria até ao "Sr.Pessoa", colocando a dúvida se toda essa rua é "Rua da
Malta". Mais acrescentou que ao conhecer esse mesmo lugar, o nome de "Rua da Igreja de Santa
Susana a Velha"nada dirá aos moradores que aí residem, uma vez que esse local sempre foi
conhecido pela Rua da Malta ou Quinta da Malta, propondo desta forma que a rua tenha ou o nome
do dono da Quinta da Malta ou por exemplo seja Travessa da Quinta da Malta.--------------------------
Ermelinda Tavares ( membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP), interveio referindo que a seu ver
poderá ficar "Rua da Igreja de Santa Susana a Velha" mas a seguir deverá ser referido Quinta da
Malta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Travassos ( 2.a Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia), manifestou a
concordância com o proferido por parte de Ermelinda Tavares, alertando o facto de existir a
necessidade de se ter em conta os problemas que virão a surgir e que surgem atualmente quanto ao
socorrismo exercido por parte da Cruz Vermelha e pelo INEM.---------------------------------------------
O Presidente da Junta, salientou novamente que a proposta do executivo é a seguinte; que a Rua
da Quinta da Malta, ao invés de terminar na fonte do calado prossiga até ao "Sr. Zé Pessoa". Sobre
proposta dessa Travessa que é a que vai direcionada para a Rua Quinta da Malta, lhe seja atribuído
o nome de Travessa de Igreja de Santa Susana a Velha", pela razão de nesse local existir a primeira
paróquia na freguesia da Carapinheira. Assim sendo e para fazer com que exista melhor
identificação poder-se-á acrescentar a designação do lugar da quinta da
malta.----------------------------------------------------------------------------~------------------------------------
O Presidente da Mesa levou este ponto à votação por parte dos membros da Assembleia de
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Freguesia, sendo que existiram cinco votos da bancada do PS por José Duarte, Patrícia Rocha,
Teresa Travassos, António Coelho e José Mendes; três votos a favor da bancada PPD/PSD.CDS-
PP, por Marco Amara], Ermelinda Tavares e António Claro e uma abstenção da bancada do PCP-
PEV, por Ângela Figueira, sendo o ponto aprovado por maioria, existindo uma salvaguarda pelo
membro do PS ( Teresa Travassos) que votaria a favor se a alteração constasse o que Ermelinda
Tavares referiu quanto à continuação de existência de designação de rua da malta ou quinta da
malta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encerrado o ponto anterior da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu início ao ponto
9 "Deliberar sob proposta do executivo sobre a mudança do nome da rua Nova do Alhastro
para Rua Moisés Correia de Oliveira." ---------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra referindo que recebeu proposta de alteração do nome da
"Rua Nova do Alhastro", por um grupo de fregueses. O Sr. Moisés Correia de Oliveira Lda, é
alguém de muito mérito na medida em que fez muito pela economia da freguesia da Carapinheira,
além de que quando existiam pessoas da terra doentes no hospital em coimbra, este oferecia
transporte gratuito aos familiares para poderem efetuar a visita.--------------------------------------------
Também referiu que era intenção do executivo, efetuar um inquérito aos moradores dessa rua, de
forma a que lhes fosse dada a possibilidade de manifestarem a sua opinião quanto à alteração do
nome de rua, alertando-os que nessa mesma rua existe a "LACAM",que foi impulsionada pelo
ilustre Moisés Correia de Oliveira.------------------------------------------------------------------------------
Teresa Travassos (2.a Secretária da Assembleia de Freguesia), colocou a questão de se saber se a
rua que passa por detrás dos prédios, nomeadamente a rua que termina na farmácia ferrão, tem já
atribuído algum nome. Desta forma, propôs que essa dita rua tenha como nome "Rua Manuel
Alves de Sousa", uma vez que o antigo proprietário e progenitor da atual proprietária da farmácia
era bastante conhecido por ajudar os fregueses da Carapinheira quando se encontravam em estado
de doença.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira (PCP-PEV), pediu a palavra para chamar a atenção o executivo, que a mudança
de nome de ruas, fará com que os fregueses tenham forçosamente de alterar suas moradas, o que
lhes acarretará custos.---------------------------------------------------------------------------------------------
Teresa Travassos ( 2.a Secretária da Mesa de Assembleia de Freguesia), referiu que na anterior
reunião de assembleia de freguesia, foram propostos alguns nomes de ruas em virtude de existirem
nomes de ruas na freguesia que a seu ver não foram bem atribuídos, dando como exemplo a "Rua
da Lavariz". Mais salientou, que na Carapinheira existiram lavadores que fizeram muito pela terra
e nada existe na vila que os dignifique quanto à prestação pela comunidade Carapinheirense. Desta
forma propôs que numa próxima sessão de assembleia, seja discutido o ponto de alteração do nome
da rua que se inicia na rotunda das bombas até à Lavariz, para"Rua dos Valadores".------------------
Perante tal proposta, o Presidente da Mesa aceitou que a mesma fosse deliberada na próxima
reunião de assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------
Terminadas todas as observações por parte dos membros da assembleia de freguesia, o Presidente
da Mesa, procedeu à votação sobre este ponto da ordem de trabalhos, tendo existido quatro votos a
favor por parte da bancada do PS de José Duarte, Patrícia Rocha, José Mendes e António Coelho;
três votos a favor por parte da bancada PPDIPSD.CDS-PP, por Marco Amaral, Ermelinda Tavares e
António Claro e dois votos de abstenção por parte de um membro da bancada do PS, Teresa
Travassos e da bancada do PCP-PEV de Ângela Figueira, tendo desta forma sito aprovado por
maioria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, o Presidente da Assembleia deu início ao antepenúltimo ponto da ordem de
trabalhos, que se designa como ponto 10 "Aprovar sob proposta do executivo a celebração de
protocolo de colaboração com o C.D.Carapinheirense para a manutenção do campo relvado"-
O Presidente da Junta tomou a palavra, iniciando a sua intervenção com a informação que lhe foi
enviado uma carta de apelo a solicitar apoio no sentido de ajudar à subsistência do Clube
Desportivo Carapinheirense, incidindo essa ajuda na manutenção e conservação do campo de
relvado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal comprometeu-se com o antigo executivo em comparticipar na referida
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manutenção do complexo desportivo, estando ainda por decidir qual será a comparticipação da
Câmara sobre essa mesma manutenção. ------------------------------------------------------------------------
É de conhecimento do executivo que a manutenção do campo de relvado, acarreta bastante despesa,
tendo desta forma o executivo trazido à Assembleia de Freguesia este ponto na ordem de trabalhos,
para que a assembleia autorize a celebração do protocolo com o Clube Desportivo Carapinheirense,
sendo relevante salientar que o valor monetário a ser empregue neste protocolo é muito baixo
perante as necessidades apresentadas.---------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira (PCP-PEV), questionou como é que a Junta de Freguesia iria ajudar se não tem
dinheiro ou se será com material e mão de obra, pois se têm direito a €500 ( quinhentos euros) que a
Junta comparticipa como apoio às associações, com o gasóleo que gastam não deverá restar muito
valor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Marco Amaral ( PPDIPSD.CDS-PP), quis ver esclarecido que contrapartidas essa celebração de
protocolo trará para a Junta e população.-----------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta pediu a palavra , informando que esta dita celebração de protocolo, irá
ajudar a manutenção da existências de escolas que formam jogadores mais jovens, onde se
encontram a treinar nessas escolas cerca de 115 elementos, que diariamente fazem seus treinos no
campo de relvado, assim como a realização de jogos poderá trazer melhoria económica à
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira ( PCP-PEV), levantou a questão se esta ajuda incidia unicamente nas escolas ou
nos demais jovens.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco Amaral (PPDIPSD.CDS-PP), referiu que as escolas são pagas e que os pais para aí terem
seus filhos, pagam um determinado valor. Mais manifestou o desagrado de não existir na
Carapinheira um único local onde possam um grupo de amigos se juntar informalmente e de forma
gratuita para a realizar um jogo de futebol. ---------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta referiu que a lei 75/2013 de 12 de Setembro, refere que as Juntas de
Freguesia são responsáveis em manter os espaços onde se realizam atividades públicas desportivas
e é nesse sentido que a Junta de Freguesia veio para a Assembleia trazer esta informação de
celebração de protocolo com o Clube Desportivo Carapinheirense, para que o mesmo seja
aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ângela Figueira ( PCP- PEV), referiu que na sessão de assembleia de freguesia ocorrida em vinte
e quatro de Abril, quando foi referido em ocupar os jovens nas férias, salientou-se o papel das
associações nesse contexto, nomeadamente quanto ao Clube Desportivo Carapinheirense. Mais
referiu, que nada tem contra o protocolo mas que há duas reuniões atrás o Presidente da Junta não
teve o mesmo discurso, além de que, se quer celebrar o protocolo não necessita de qualquer
autorização da Assembleia desconhecendo os membros o conteúdo do
.protocolo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado por terminadas todas as intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, levou o presente
ponto a votação existindo cinco votos a favor pela bancada do PS de José Duarte, Patrícia Rocha,
Teresa Travassos, José Mendes e António Coelho; dois votos a favor pela bancada do
PPDIPSD.CDS-PP de Ermelinda Tavares e António Claro e duas abstenções por parte de um
membro da bancada do PPDIPSD.CDS-PP, Marco Amaral e da bancada PCP-PEV de Ângela
Figueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como forma de terminar os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia
deu início ao último ponto que se designa ponto 11" Intervenção do público (30 minutos)".--------
Posta a questão de quem tinha intenção de proceder à inscrição, inscreveram-se sete fregueses:
Paulo Galvão; José Travassos; Monteiro,; António Monteiro; José Pessoa, Aldo Aveiro e
Licínio Abrunheiro-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------Paulo Galvão ------------------------------------------------
O freguês inicializou a sua intervenção referindo que o Clube Carapinheirense tem feito muito pela
Carapinheira, embora manifeste o desagrado como professor de educação fisica em não existir um
espaço na freguesia onde se possa praticar desporto gratuitamente. No que diz respeito à Rua da
Lomba, que tem sido alvo de discussão nas redes sociais nomeadamente no facebook, foi o primeiro
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a congratular o executivo pelo facto de existirem máquinas a arranjar a rua, visto que nos últimos
anos nada foi feito. Embora o executivo tenha feito algo tal não chega, porque perante as últimas
chuvas que decorreram nos últimos dias, começaram a existir danos, pelo facto ter sido arranjado
determinados metros na rua e mais uns cem metros à frente por exemplo já nada foi arranjado.-------
-----------------------------------------------------.José 1fravassos------------------------------------------------
Iniciou sua intervenção com um forte manifesto de desagrado sobre a não leitura da ata, pois entre
os membros da assembleia acordaram em não se ler a ata na sessão de reunião para poupança de
tempo, porque através da internet tem acesso à mesma mas o público não tem conhecimento do
conteúdo inserido e tem todo o direito de saber o que está contemplado na ata, nomeadamente no
que diz respeito à intervenção dos fregueses. A seu ver pareceu-lhe que estavam a dar pouca
importância à referida ata e na realidade a mesma é extremamente importante, pois se caso estivesse
no lugar de membro da assembleia tinha votado contra.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- .José rvlollteiro ------------------------------------------------
O freguês levantou algumas questões sobre os CTT, nomeadamente qual a comparticipação que dão
à Junta atualmente; sobre o empréstimo, se foi o mesmo contraído por dificuldades na tesouraria;
sobre a Rua da Lomba, que frnalmente aí abriram as valetas, embora ainda existam alguns trabalhos
necessários a fazer, nomeadamente limpar um espaço onde passa a água nas manilhas, porque aí
existem moradias que tapam propositadamente, pois fazem cargas sistemáticas de águas poluentes.
É pertinente que a Junta dê conhecimento à Câmara da necessidade de construção de saneamento
para o futuro. Ainda acrescentou que a Rua da Lomba poderia ter o nome de uma avenida devido à
dimensão que possui, propondo também que a rua se tomasse em sentido único para o centro. -----
No que diz respeito à sinalética, referiu sobre os locais onde foram retirados os sinais de
estacionamento, que de facto está melhor. --------------------------------------------------------------------
Mais propôs que a rotunda da igreja fosse embelezada com flores ou árvores, bem como, dever-se-
á asfaltar a dita travessa da rua Chãs de Cima.----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------lllltÓllio rvlollteiro --------------------------------------------
O Freguês levantou variadíssimas questões, nomeadamente no que concerne ao complexo
desportivo, tais corno: Qual é a coletividade que permite a qualquer utente a sua utilização gratuita;
Qual foi a coletividade que durante o ano de 2014, trouxe ao complexo desportivo três vezes a
seleção portuguesa de sub-17, três vezes a Estónia sub-17 e três vezes a seleção da Letónia de sub-
17, sendo que no último fim de semana encontraram-se no complexo desportivo carapinheirense o
sub 17 feminino e foi a custo zero. Aproveitou para dar também algumas informações quanto à
manutenção do complexo desportivo, nomeadamente sobre o campo sintético. Referiu que um
campo sintético se não for tratado dura sete anos, caso seja tratado a duração será de 14 anos, além
de que a reconstrução de um campo sintético sobre um campo de asfalto fica num valor entre
€300.000,00 a €350.000,00 ( trezentos a trezentos e cinquenta mil euros).--------------------------------
No que concerne às contrapartidas provindas com a celebração do protocolo, era bastante benéfico
caso existissem restaurantes, locais onde os atletas possam dormir e fazer seus treinos, o que tal não
acontece e o clube não tem qualquer culpa sobre essa falha. Mais acrescentou que durante um ano,
o clube desportivo cedeu as suas instalações ao centro paroquial, custeando estes somente os
consumos de água e luz. Como forma de frnalizar a sua intervenção, informou que o que os atletas o
que liquidam também é uma ajuda para pagar a luz do complexo desportivo, que é no valor de
€900,00 ( novecentos euros) por mês.---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- José Pessoa ------------------------------------------------
Este freguês dirigiu-se à sessão de reunião de assembleia de freguesia para congratular o Presidente
da Junta, pelo facto de já ter número de porta e de já ter existido pagamento à sua empresa, bem
corno, manifestou satisfação por tornar conhecimento que a obra tem qualidade.------------------------
-----------------------------------------------------llldollveiro ---------------------------------------------------
O presente freguês manifestou concordância quanto ao envio das atas de forma antecipada, para
desta forma os membros puderem atempadamente proceder a eventuais retificações, salientando no
entanto a importância de ser lido em sede de assembleia a intervenção do público; Quando o
Presidente da Junta referiu aquando a sua apresentação "rotunda do paraíso" deveria ter dito
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"rotunda dos claros"; Chamou a especial atenção ao Presidente da Junta para o facto de no Porto
Luzio existir uma fábrica de carpintaria e nesse local existirem três bocas de incêndio que não estão
a funcionar; Quanto à toponímia, salientou nomes que foram homem de louvor na terra e que os
membros esqueceram de mencionar, tais como: o Presidente da Junta de 1866, que lutou contra a
Câmara, contra o Governo e Administrador para que a Carapinheira não fosse desmembrada, pois à
data estava para ser desmembrada para três freguesias e tal presidente juntamente com o seu povo,
impediu esse desmembramento; José Antunes, que foi o primeiro presidente da Junta de Freguesia
depois da implantação da república; Dr. Antunes e Dr. Soares Couceiro que foram médicos distintos
na freguesia e atenderam muitas pessoas gratuitamente, além de que Dr. Soares Couceiro e o Padre
José Augusto Reis trabalharam juntos para a construção da Igreja de Santa Susana durante sete
anos; Outro nome distinto é Manuel Ferro que ofereceu a casa à freguesia onde se encontra a Junta
sediada. No que diz respeito aos grupos sociais houve de facto lavadores, pescadores que
trabalharam pela terra. Como forma de finalizar a sua intervenção, quis ver esclarecido a sua dúvida
quanto ao arrendamento do espaço inserido no posto médico se este arrendamento foi por ajuste
direto ou hasta pública.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------~icínioJl1JrunlIeiro--------------------------------------------
O Freguês identificado iniciou por louvar o Presidente da Junta de estar preocupado com as
associações, pois a seu ver foi dar uma novidade, o que leva ao freguês a ter pena de a Feira dos
Caçadores não se ter realizado mais cedo. Mais citou, que o parque da Lavariz a pedido dos
agricultores ficou de ser resolvido a situação que se encontra pendente, o que até à data não
sucedeu. Também salientou que a "Rua dos Canteiros" nunca é referida, tendo o freguês
apresentado fotos por si obtidas à Assembleia de Freguesia, aproveitando para manifestar o seu
desagrado sobre algumas obras que se encontram por realizar.----------------------------------------------
Chegado ao encerramento da intervenção dos fregueses, foi dada a palavra ao Presidente da Junta
para esclarecer as dúvidas suscitadas pelos fregueses acima elencados.-----------------------------------
O Presidente da Junta começou por informar que a junta de freguesia não consegue fazer tudo
num dia, dada à limitação do uso das máquinas, além de quando houve intervenção na Rua da
Lomba, foi necessário a participação da polícia, pelo facto alguns fregueses impedirem tais
realizações de obras e reparos, vindo a existir alguma reclamações perante o que foi feito. Mais
informou que ainda existem muitas valetas que devem ser limpas, muitos esgotos em céu aberto o
que leva à exigência de entubarem valetas para não se ver o esgoto. No que diz respeito ao
protocolo com o clube desportivo, referiu que no devido tempo a assembleia de freguesia tomará
conhecimento sobre o conteúdo do protocolo celebrado com o clube carapinheirense. Quanto às atas
afirmou que foi um dos impulsionadores, para que fosse enviada por via e-mail ou em formato de
papel e uma vez que existiram manifestos de desagrado, propôs que nas próximas reuniões de
assembleia seja lido a parte de intervenção do público, além de que informou que as atas irão estar
disponíveis no site da Junta de Freguesia que está a ser construído.----------------------------------------
Quanto à situação dos CTT, deu a conhecer que os correios pagam à Junta de Freguesia o valor
mensal de € 385 ( trezentos e oitenta e cinco euros) mensais e como já tinha referido baixaram
significativamente o montante por se tomarem uma entidade particular.----------------------------------
O empréstimo celebrado com o banco Crédito Agrícola, informou que todos tinham concerteza já
conhecimento que o mesmo foi celebrado pelo anterior executivo com essa instituição bancária,
sendo que se solicitou um pedido de carência de capital, para que a Junta de Freguesia passe a ter
possibilidade de fazer face às despesas mensais.--------------------------------------------------------------
Quanto à plantação de árvores, está de facto nos planos do executivo plantar árvores, aproveitando
para informar o Presidente da Junta que passou a celebrar o dia da árvore ocorrido na escola, onde
foram plantadas duas ou três árvores tílias.-------------------------------------------------------------------
No que diz respeito às bocas de incêndio, era de total desconhecimento do executivo que as
referidas bocas implementadas no Porto de Luzio estariam tapadas, referindo o Presidente da Junta
que o executivo já tinha conhecimento que existiam igualmente bocas de incêndio no Casal Mato
tapadas propositadamente.----------------------------------------------------------------------------------------
Como resposta ao freguês Licínio Abrunheiro, informou que o clube de caçadores beneficiou de



FIs.13

verbas, o que contrariamente sucedeu com os amigos da associação das forças armadas, que
tiveram uma semana no pavilhão e pagaram pelo aluguer do espaço €500,00 (quinhentos euros)
acrescido o valor de gasto de papel higiénico e água que perfez o valor total de €642,00 ( seiscentos
e quarenta e dois euros).-------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação à rua dos canteiros, o Presidente da Junta informou ao freguês supra-citado, que
existiram alturas que quiserem colocar entulho na rua e o mesmo não deixou, além de que antes das
eleições a rua onde reside o freguês foi sujeita a intervenção.-----------------------------------------------
Como forma de finalizar o seu discurso, o Presidente da Junta cingiu-se à questão levantada sobre
os agricultores, informando que existiu uma reunião, onde este esteve presente juntamente com um
representante dos moradores e representante da Câmara Municipal, tendo sido apresentado dois
planos: o plano A e o plano B. No que diz respeito ao plano A, o objetivo parte-se de se obter um
sítio no campo diferente do que está a ser usado, para que se satisfaça os agricultores. O plano B
será de arranjar uma entrada, junto onde se situa a placa da LACAM e fazer uma faixa entre a casa
do "Sr. José" e o estacionamento. Até à data o Presidente da Junta aguarda solução quanto à
aplicabilidade do plano A ou B , aguardando assim feedback por parte dos agricultores.---------------
Terminado o discurso de esclarecimento por parte do Presidente da Junta aos fregueses, Teresa
Travassos( 2.3 Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia) pediu a palavra ao Presidente
da Assembleia, referindo que quanto aos valadores foram pessoas que trabalhavam no campo e
ajudavam a freguesia, não se tendo de dar somente louvor aos "doutores" existentes na terra mas
também a estes trabalhadores.------------------------------------------------------------------------------------
Conforme solicitado no período antes da ordem do dia, Ângela Figueira (PCP-PEV), procedeu à
leitura da moção sobre o encerramento das escolas, que se junta à presente ata como anexo 2.--------
Chegando ao terminus de todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de
Freguesia deu por encerrada a sessão ordinária pela uma hora e dezasseis minutos do dia um de
Julho de 2014, informando os membros presentes que todos os pontos da ordem de trabalho foram
aprovados por minuta---------------------------------------------------------------------------------------------
E eu, Patrícia Isabel Rama Rocha, como 1.3 Secretária elaborei a presente ata, que passamos a
assinar para todos os devidos e legais efeitos.

O Presidente,

A 1.0 Secretária
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Patrícia Isabel Rama Rocha


