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FREGUESIA DE CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o-Velho)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATAN.06

SESSÃO ORDINÁRIA

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, nesta freguesia, reuniu-se às vinte e uma
horas e trinta minutos, passada já da hora marcada, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia de
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: -------------------------------------------------------------------

Aprovação da ata da sessão ordinária de 19 de setembro de 2014. -------------------------------------
- PERÍ{)I){) DA {)ItJ)EM D{) DIA:--------------------------------------------------------------------------------

1) Apresentação escrita do Senhor Presidente da Junta nos termos da alínea e) do n° 2 do art"
9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro;-----------------------------------------------------------------

2) Aprovação do regulamento do inventário e cadastro dos bens da freguesia;--------------------
3) Deliberação sobre o pedido de isenção das taxas de aluguer do pavilhão Multiusos por

parte da "Cáritas Diocesana de Coimbra";--------------------------------------------------------
4) Tomada de conhecimento de dívida à ADSE; -------------------------------------------------------
5) Tomada de conhecimento sobre a proposta de l ." alteração do orçamento da Junta de

Freguesia do ano 20 14; --------------------------------------------------------------------------------
6) Deliberação sobre o orçamento e das GOP'S ( Grandes Opções do Plano) para o ano 2015;-

7) 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 constituição de quórum, por estarem
presentes todos os membros da Assembleia de Freguesia, estando reunidos desta forma todos os
pressupostos legais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi solicitado por parte do Presidente da Junta, a introdução de um ponto no período da ordem do dia,
cujo se transcreve como" Tomada de conhecimento da sentença do processo judicial sobre a "Fonte
da Bêleta", tendo sido notificado para o efeito, o Presidente da Assembleia por via de correio
eletrónico, que se junta à presente ata como anexo 1.------------------------------------------------------------
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Tal solicitação de introdução do supra-citado ponto no período antes da ordem do dia, foi dada como
deferida por parte do Presidente da Assembleia, dando-se desta forma ao início do mesmo.--------------
Com o fim de a situação envolvente no sobre dito processo, ser devidamente explícada aos membros e
demais fregueses, foi apresentado para tal o Ilustre Advogado Dr. Deolindo Correia, a quem foi dada a
palavra por parte do Presidente da Assembleia -------------------------------------------------------------------
De uma forma resumida, foi explicado que, o processo em questão teve início em 2007, onde consta
como autor o freguês Joaquim Fonseca e como ré a Junta de Freguesia de Carapinheira, sendo o objeto
de litígio a "Fonte da Bôleta" ------------------------------------------------------------------------------------------
Este referido objeto de litígio já provém de anos anteriores, assim como já foi o freguês Joaquim
Fonseca obrigado a fazer uma doação de terreno, não cumprindo com tal obrigação.------------------------
Verificou-se à posteriori que o que foi realizado junto de um notário, foi uma escritura de mudança de
atravessadouro, tendo existido eventualmente uma testemunha onde referiu que tal processo de escritura,
não foi efetuado num notário mas num escritório de advogado.--------------------------------------------------
Perante tal situação, a Junta de Freguesia pediu uma anulação da escritura realizada, situação esta,
decorrida há 30 anos atrás, tendo o tribunal decidido que não havia lugar à dita anulação.-------------------
Posto isto, o tribunal veio a reconhecer a existência de um atravessadouro, tornando-se a sentença
favorável à Junta de Freguesia, permitindo desta forma que um qualquer freguês residente na Bôleta
possa atravessar tal designado "atravessadouro", não podendo exceder 1 metro de largura aquando a
passagem pelo mesmo, para além de se vislumbrar a extrema necessidade de a Junta de Freguesia
manter em bom estado a "Fonte da Bôleta" --------------------------------------------------------------------------
Dada por terminada a intervenção do Advogado Dr. Deolindo Correia, o Presidente da Assembleia deu
seguimento ao ponto do Período da Ordem do Dia "Leitura da ata da sessão ordinária de 19 de
setembro de 2014", dando a palavra à L" Secretária da Assembleia de Freguesia, Patrícia Rocha.------
Por acordo entre os membros da assembleia, a ata respeitante à sessão ordinária de 19 de setembro foi
enviada por via e-mail aos membros possuidores de endereço eletrónico e aos restantes entregue em
formato de papel.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Primeira Secretária da Assembleia leu a minuta da ata da sessão de 19 de dezembro de 2014 e a
respetiva intervenção do público, seguindo-se subsequentemente à votação.-----------------------------------
Assim, existiram cinco votos a favor por parte da bancada PS de José Duarte, Patrícia Rocha, Teresa
Travassos, António Coelho e José Mendes; três votos a favor por parte da bancada PPD/PSD.CDS- PP,
de Marco Amaral, Ermelinda Tavares e António Claro e uma abstenção por parte da bancada CDU,
Ângela Figueira, alegando que tal abstenção se deveu ao facto de não ter estado presente na sessão de
assembleia anterior, sendo desta forma a ata aprovada por maioria. -------------------------------------------
Encerrado o Período antes da ordem do dia, o Presidente da Mesa da Assembleia, deu início ao ponto
nOI do período da ordem do dia "Apresentação escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
nos termos da alínea e) do n." 2 do artigo 9.° da lei 75/2013 de 12 de setembro"

O Presidente da Junta começou a sua apresentação por saudar os membros presentes, tendo
subsequentemente dado início à sua apresentação, onde sintetizou a atividade financeira da Freguesia, a
sua capacidade de endividamento, a listagem de obras e fornecimentos adjudicados, bem como, a
limpeza a alguns espaços degradados, conforme anexo 11 que se junta à presente
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chegados ao términus de sua apresentação, o Presidente da Mesa questionou junto dos membros
presentes se existmam alguns esclarecimentos a solicitar ao Presidente da
Junta .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral, apresentou alguns pontos que quis ver
esclarecidos, tais como: na convocatória na ordem de trabalhos, nomeadamente no período antes da
ordem do dia, continua a não se verificar um ponto de assuntos de interesse da freguesia; na página web
continua a não estar disposto as atas nem os regulamentos, aproveitando para referir que já solicitou
cópias das atas da assembleia e executivo e as mesmas ainda não estão em sua posse, embora tenha
conhecimento que as mesmas já foram providenciadas pela la Secretária da Assembleia, solicitando
também cópia de moção que foi enviada à Câmara Municipal, referida na última sessão ordinária de
assembleia; quanto às contas apresentadas sobre os últimos três meses, questionou como estava a dívida
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existente ao empreiteiro, nomeadamente se foi efetuado algum acordo de pagamento nesse período;
quanto à contratação da nova colaboradora, questionou em que moldes foi feita essa dita contratação,
finalizando a sua intervenção referindo algumas situações de extrema importância, quanto à degradação
do pavimento existente na "Rua da Bôleta "e na "Rua das Carracas". Mais referiu que no que diz
respeito ao estacionamento no centro de saúde, continua a não ser cumprido os lugares de
estacionamento, bem como destacou a colocação de uma passadeira na "Rua da Bôleta", que a seu ver
não tem qualquer sentido quando a uns metros acima existe uma paragem de autocarro. Finalizou a sua
intervenção, interpelando o executivo sobre a razão da qual, foram colocadas umas placas na estrada do
campo, onde está disposto nas mesmas, que essa estrada está sobre a Jurisdição da APA ( Agência
Portuguesa do Ambiente). ----------------------------------------------------------------------------------------------
O membro da bancada CDU, Ângela Figueira, levantou a questão se já tinha sido feito alguma
intervenção, na rua que vem da escola primária para a "Rua da Igreja", uma vez que tem dois sentidos e
há uma enorme dificuldade de passagem nessa dita rua, bem como, quis ver esclarecido os contratos
celebrados através do CETe RST.Finalizou a sua intervenção, no que diz respeito à toponímia, referindo
que este será um problema ad etemum, enquanto não for tratado desde raiz.-----------------------------------
O membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP , Antonio Claro, destacou um caminho que se encontra em
estado degradado, que se situa entre a "Rua Chãs de Cima" e a "Rua Chãs de Baixo", que dado ao mau
estado que se apresenta, impede a boa circulação das carrinhas dos centros de dia.---------------------------
A fim de ser dado esclarecimento sobre as questões levantadas pelos membros da assembleia acima
e1encados, foi dada a palavra ao Presidente da Junta, tendo o mesmo começado por referir que é do
extremo cuidado da Junta de Freguesia, localizar as ruas ou caminhos que se encontram em mau estado
de conservação, suprindo tais situações através de revestimento de alcatrão, além de que, todos os meses
a Junta de Freguesia reporta para a Câmara Municipal estas situações, dando como exemplo, o " Casal
do Além" que iria ser revestido de alcatrão na semana seguinte.-------------------------------------------------
No que conceme às passadeiras colocadas na Rua da Bôleta e as placas da estrada do Campo, referiu
que foi de total desconhecimento prévio do executivo, da colocação dessas passadeiras, pois para o
executivo é de maior importância colocar os limitadores de velocidade na Rua 13 de Julho. As placas
colocadas na estrada do campo, estão sob a jurisdição da APA ( Agência Portuguesa do Ambiente), pelo
facto de, os agricultores terem-se manifestado da existência de passagem de camiões de lenha, tendo
assim existido uma intervenção por parte da Câmara Municipal, onde foi alargado a estrada no
entroncamento, e foram cortadas as silvas aí existentes.----------------------------------------------------------
Relativamente às colaboradoras que trabalham na Junta de Freguesia, em que, uma colaboradora se
encontra ao serviço da Junta e a outra colaboradora ao serviço dos CTT, como já foi referido em sessão
de assembleia anterior, equacionou-se a existência de concurso público para ocupação de um lugar em
aberto, pelo facto de o contrato com a antiga colaboradora ter terminado. Reunidos os pressupostos para
abertura do concurso público, tal foi impedido de ser realizado, pelo facto de a Junta de Freguesia se
encontrar com dívidas por regularizar. Desta forma, as colaboradoras existentes à data, estão sob a forma
de prestação de serviços por ajuste direto, indo existir uma verba de orçamento para o ano de 2015, com
o fim de ser aberto um concurso público, uma vez que a junta se encontrará com as dívidas saldadas
através de acordos de pagamento. Deu como exemplo a situação do muro de cemitério em que foi
celebrado um plano de pagamento com o empreiteiro, não existindo um valor fixo de pagamento, mas a
junta pagará conforme a sua disponibilidade financeira, tendo já o dito empreiteiro, recebido o valor de
€2400,OO ( dois mil e quatrocentos euros).---------------------------------------------------------------------------
Após a intervenção do Presidente da Junta, o membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP, Marco Amaral,
pediu a palavra, sendo-lhe esta concedida, para questionar o executivo, da razão de não ter mantido a
antiga colaboradora e onde foi publicitado o ajuste direto.--------------------------------------------------------
O Presidente da Junta pediu a palavra para esclarecer tal situação apresentada pelo membro da
bancada PPDIPSD.CDS-PP,referÍndo que como já tinha explicado o contrato com a antiga colaboradora
termínou em setembro do presente ano, não tendo existido intenção quer da junta quer da colaboradora
em continuar a mesma a exercer funções, existindo assim um convite por ajuste direto à nova
colaboradora, que tem a duração de dois meses.--------------------------------------------------------------------
O membro da bancada PS, Teresa Travassos, interpelou o executivo se tinha sido feito o pagamento de
uma dívida existente aos fiscais das feiras, ao qual respondeu o Presidente da Junta que foi feita uma
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reunião com os referidos fiscais, onde lhes foi referido que a junta pagaria o valor que se encontrava em
dívida, o que tal sucedeu, acabando os fiscais por abandonarem o posto de trabalho após o pagamento do
valor que lhes era devido, tendo desta forma a Junta de Freguesia, contratado outro elemento que se
encontra ativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado por terminado o ponto n.o 1 do período da ordem do dia, o Presidente da Assembleía, deu início o
ponto n.o 2 da ordem de trabalhos "Aprovação do regulamento de inventário e cadastro dos bens da
freguesia", dando a palavra ao Presidente da Junta.-------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta salientou a importância da existência de um regulamento de inventário, pelo
facto de ser da inteira responsabilidade do executivo a gestão do património da freguesia, que leva a que
haj a a existência do dito regulamento. --------------------------------------------------------------------------------
Finda a intervenção do Presidente da Junta, foi levado o ponto n." 2 a votação, sendo o regulamento de
inventário aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente deu o Presidente da Assembleía início ao ponto n.? 3 da ordem de trabalhos"
Deliberação sobre o pedido de isenção das taxas de aluguer do Pavilhão Multiusos por parte da
"C áritas Díocesana de Coimbr a"" .---------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta tomou a palavra referindo que o executivo recebeu por parte da "Cáritas
Diocesana de Coimbra", uma petição com o objetivo de existir uma isenção das taxas do pavilhão, para
um evento ocorrido a 06 dezembro de 2014.------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Assembléia levou o presente ponto a votação, existindo quatro votos a favor pela
bancada PS por parte dos membros José Duarte, Patrícia Rocha, Antónío Coelho e José Mendes; três
votos a favor pela bancada PPDIPSD.CDS-PP, por parte dos membros Marco Amaral, Ermelinda
Tavares e António Claro, um voto a favor pela bancada CDU pelo membro Ângela Figueira e uma
abstenção por parte do membro da bancada PS, Teresa Travassos, sendo o pedido de isenção aprovado
por maioria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De forma a dar continuidade ao pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembléia deu início
ao ponto 4 " Tomada de dívida à ADSE", dando de imediato a palavra ao Presidente da Junta de
Jrreguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia, deu a conhecer aos membros presentes e demais fregueses, da
existência de urna dívida que a junta de freguesia tem com a ADSE, inerente a um internamento de um
antigo funcionário, com o nome de Humberto Mendes Monteiro, que se encontrou internado no Hospital
"Arcebispo João Crisóstomo" tendo essa dívida resultado dessa situação, levando à existência de uma
conta corrente desde o ano de 1997 até 2010, que perfaz um valor total em dívida de €1,866,17( mil
oitocentos e sessenta e seis euros e dezassete cêntimos).----------------------------------------------------------
Não existindo qualquer questão levantada pelos membros da assembleia, o Presidente da Mesa deu
seguimento ao ponto 5 " Tomada de conhecimento sobre a proposta da L" alteração do orçamento
da Junta de Freguesla do ano 2014". ------------------------------------------------------------------------------
Para melhor esclarecimento do assunto em questão, foi dada a palavra à tesoureira do executivo,
Gorete Ferraz, começando por referir que dado às receitas da junta e despesas terem ultrapassado o que
estava estipulado nas rubricas, existiu a necessidade de se proceder a uma alteração do orçamento. A
junta obteve mais rendimento do que era previsto, exigindo-se desta forma, uma divisão das rubricas por
taxas e declarações, por atestados e sepulturas, por fundos provindos da Câmara e do Estado e por
rubrica de receita e despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------
Finda a explicação por parte da tesoureira sobre a alteração do orçamento da Junta de Freguesia, o
Presidente da Assembleia levou o ponto de ordem de trabalhos a votação, sendo desta forma aprovada
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado por encerrado o ponto n." 5, deu o Presidente da Assembleia início ao ponto 6 " Deliberação
sobre o orçamento e das GOP'S ( Grandes Opções do Plano) para o ano de 2015" dando a palavra à
tesoureira do executivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A designada tesoureira, Gorete Ferraz, começou por informar que o sistema foi alterado, sendo este
último mais complexo, referindo que contém uma rubrica principal, que se subdivide aparecendo todas
as rubricas subdivididas neste novo sistema.------------------------------------------------------------------------
O membro da bancada CDU, Ângela Figueira, pediu a palavra para ver esclarecida a sua dúvida sobre a
razão de aparecer na rubrica da receita o valor de €2.100,00 ( dois mil e cem euros), bem como, quais
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são os edifícios que são referenciados na rubrica 05.2.-------------------------------------------------------------
A tesoureira do executivo, já acima identificada, referiu que quanto à rubrica das receitas, tudo está
disposto na rubrica 004. No que diz respeito à rubrica das rendas dos edifícios, referiu que só entram
nessa rubrica os edifícios, que estão arrendados mediante celebração de contrato de arrendamento,
nomeadamente, o "Restaurante Encosta S.Pedro", o edifício ao lado do Posto Médico, ande se encontra
a empresa "Carlos Andrade" e o espaço que os CTT usufruem do edifício da Junta de Freguesia.----------
O membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP, Marco Amaral, quis também ver esclarecido a rubrica
06.05.01, ao qual a tesoureira do executivo, esclareceu que é uma rubrica inerente ao financiamento
provindo da Câmara Municipal de Montemor-o- Velho para as freguesias.--------------------------------------
Dado por encerradas todas as questões levantadas pelos membros da assembleia, o Presidente da Mesa
levou o ponto a votação, sendo desta forma o orçamento e as GOP'S ( Grandes Opções do Plano) sido
aprovado por unaniInidade.-------------------------------------------------------------------------------------------
Por fim, discutidos e aprovados os pontos supra-citados da ordem de trabalhoss, o Presidente da
Mesa, deu inicio ao ponto 7 "Intervenção do público (30 minutos)." -------------------------------------
Interpelados os fregueses presentes para intervirem , neste último ponto da ordem de trabalhos,
inscreveram-se: José Monteiro; José Figueira; Belmira Simões; Lucinda Santos; Maia Caetano e
Cidalina Figueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------José Monteiro ------------------------------------------------------
O freguês inicializou a sua intervenção parabenizando a Junta de Freguesia pelo trabalho demonstrado,
aquando a apresentação escrita, por parte do Presidente da Junta. No entanto aproveitou a sua
intervenção para colocar algumas questões ao executivo, nomeadamente: quis ver esclarecido qual a
razão de a "Rua da Lomba" continuar a ter buracos na estrada e de há mais de um mês não ter tido
qualquer intervenção, a fim de por cobro a essa situação; também quis esclarecimento se só as escolas
públicas iriam ter prendas de natal, sendo colocada de parte a Fundação Bissaya Barreto, por ser uma
entidade privada; quanto ao posto médico, quis saber quanto é que a junta de freguesia recebe de renda
mensal, além de, também questionar se a junta já tem o espaço que foi concedido aos escuteiros em sua
posse. Como forma de terminar a sua intervenção, apresentou o seu descontentamento, por ter sido
notificado por parte da Câmara Municipal de Montemor-o- Velho, para aparar umas árvores que se
encontram no seu quintal e que a seu ver não estavam a perturbar a via pública.------------------------------
-----------------------------------------------------José Figueira-------------------------------------------------------
O freguês supra-identificado, só quis colocar duas questões ao executivo, no que diz respeito à Rua 13
de Julho, de quando será sanada a impossibilidade de circulação quando se chega ao Largo do
Alhastro,bem como, quis ser esclarecido sobre a situação da " Fonte da Bôleta" na eminência de existir
um conflito com o dono do terreno ( Fonseca), quem será o responsável por tal litígio e a quem se
deverá de dirigir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- Belmira Simões ----------------------------------------------------
A freguês apresentou o seu descontentamento, pelo facto de os donos da quinta da "menina Alice" terem
sido notificados para procederem- ao corte de árvores, podendo a seu ver a junta ter procedido a tais
cortes, uma vez que verificou que existiram intervenções por parte da Câmara Municipal em situações
sirnilares-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------Lucinda Santos ----------------------------------------------------
A freguês solicitou que a Junta de Freguesia interviesse na estrada junto ao Centro Social, a fim de tapar
os buracos aí existentes, de forma a facilitar a saída das carrinhas, bem como, referiu que já tinha
estabelecido contacto com o Presidente da Junta no sentido de serem feitas obras na " Fonte da Bôleta",
querendo assim saber quando é que as mesmas iriam ser realizadas.--------------------------------------------
-----------------------------------------------------~aia <:aetallo------------------------------------------------------
O freguês interpelou o executivo sobre a forma em que foi efetuada a contratação por ajuste direto,
nomeadamente, se foi cumprido o disposto no artigo 24.0 do código da contratação pública, a fim de a
assembleia ficar melhor esc1arecida sobre este assunto. Como conhecedor da lei, levantou a questão se a
dívida existente com a ADSE, já não tinha prescrito, uma vez que estas dívidas prescrevem ao fim de 5
anos e foi referenciado que existiam dívidas reportadas ao ano 1997.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------<:idlalilla Ifigueira ------------------------------------------------
A Freguês requereu junto do executivo que tapassem o buraco existente na rua que vai até à Chãs de
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Baixo, pois a carrinha do Centro Social todos os dias faz esse trajeto e toma-se complicado a sua
passagem nessa estrada.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chegados ao encerramento das intervenções 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 referir que a "Rua da Lomba" é a rua que mais intervenções tem
por parte da Junta de Freguesia, bem como, a "Rua do Porto Luzio" e "Rua das Carracas".-----------------
No que diz respeito ao corte de árvores e limpeza de valetas são fatores bastante importantes, sendo que
sempre que se vislumbra qualquer árvore a poder danificar o caminho público, o proprietário é
devidamente notificado para proceder ao corte das mesmas.------------------------------------------------------
As prendas de natal referidas na presente sessão de assembleia, serão destinadas às escolas públicas,
pois muito embora a Fundação Bissaya Barreto seja frequentada por muitas crianças Carapinheirenses, a
Junta de Freguesia não tem influência direta.------------------------------------------------------------------------
No que concerne ao posto médico e escuteiros, referiu que o executivo já tentou saber se existia um
protocolo de cedência daquelas instalações, não tendo até à data obtido qualquer informação, bem corno,
referiu que de facto os escuteiros possuem, um salão de grande dimensão, tendo a junta informado os
órgãos dirigentes, que iria ser construído uma casa de banho, por estes não possuírem, além de ser
suportado pela Junta de Freguesia os custos inerentes à água, luz e renda.--------------------------------------
Quanto à "Fonte da Bôleta", corno foi referenciado os fregueses residentes nessa localidade, poderão
passar no caminho, designado por "atravessadouro" e todos os atas menos lícitos provindos por parte do
Senhor Fonseca, terão de lhe ser imputados e ser responsabilizado pelos mesmos, além de que, informou
que já tinha existido uma limpeza da fonte, havendo já sido acordado com o Senhor Claro o
fornecimento de material para a manutenção da mesma.----------------------------------------------------------
A Rua da Chãs, foi já observada por um engenheiro da Câmara Municipal de Montemor-o- Velho, onde
sugeriu que a estrada fosse cortada, a fim de ser reposto alcatrão, bem como, limpar as valetas.------------
De forma a dar por finalizada a sua intervenção, referiu que o contrato de ajuste direto está o seu
procedimento consultável na Junta de Freguesia, assim como, referiu que a dívida da ADSE no seu
entendimento não prescreveu, uma vez que existiram ofícios enviados à junta sobre o assunto em
questão, no ano de 2010 e 2012.---------------------------------------------------------------------------------------
Dado por terminados os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão ordinária pelas vinte e três horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de
2014, acordando os membros presentes por unanimidade de todos os pontos da ordem de trabalhos
serem aprovados por minuta-------------------------------------------------------------------------------------------
E eu, Patrícia Isabel Rama Rocha, como I," Secretária elaborei a presente ata, que passamos a assinar
para todos os devidos e legais efeitos.--------------------------------------------------------------------------------

A l.a Secretária

%SC ~c-.::r>,G~'\2c.a:c. ~
Patrícia Isabel Rama Rocha

A 2.a Secretária
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Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos


