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F R E G U E S I A D E  C A R A P I N H E I R A

 (Concelho de Montemor-o-Velho) 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATA N.º 6

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

---Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze nesta freguesia, reuniu-se às vinte e uma
horas e trinta minutos, passada já da hora marcada, em sessão extraordinária, a Assembleia de Freguesia
de  Carapinheira,  presidida  pelo  Exmo.  Presidente  de  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:--------------------------------------------------------------------------------------
---- Período antes da ordem do dia:---------------------------------------------------------------------------------
----  1.Leitura da minuta da ata da sessão ordinária de assembleia de freguesia ocorrida a 25 de
setembro de 2015;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 2.Assuntos gerais de interesse da freguesia, de acordo com o disposto no artigo 52.º da lei
75/2013 de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------
-----Período da ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------------
–---  1.Deliberação  para  a  constituição  do  direito  de  superfície  sobre  os  prédios  urbanos  da
freguesia de Carapinheira, inscritos sob os artigos matriciais n.º 1828.º e 2747.º;------------------------
------2.Deliberação para aquisição mediante  escritura de  justificação por usucapião,  do prédio
rústico da freguesia de Carapinheira, inscrito sob o artigo matricial n.º 511.º;----------------------------
------3.Intervenção do Público.--------------------------------------------------------------------------------------
------O executivo fez-se representar, nesta sessão, pelo seu Presidente, Vítor Manuel Pardal Monteiro,
e pelo Secretário António Pires de Oliveira e tesoureira Maria Gorete Sousa Ferraz.---------------------

------Deu-se  início  à  sessão  de  assembleia,  tendo  o  Presidente  da  Mesa  verificado  a  ausência  dos
seguintes membros: da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral  e da bancada PS, José Mendes.
Posteriormente,  o  Presidente  da  Mesa  declarou  a  existência  de  “quórum”,  iniciando  a  ordem  de
trabalhos com o ponto número um do Período da Ordem do Dia “.Leitura da minuta da ata da sessão
ordinária de assembleia de freguesia ocorrida a 25 de setembro de 2015;”---------------------------------

------O Presidente da Mesa deu a palavra à Primeira Secretária, tendo esta iniciado a leitura da minuta
da ata sessão ordinária de 25 de setembro de 2015 onde foram referidos os pontos da ordem de trabalhos
e respetiva votação, bem com, a intervenção do público.----------------------------------------------------------

-------Posteriormente, a ata em epígrafe foi levada a votação, tendo sido aprovada por  unanimidade
pelos membros de assembleia de freguesia presentes.--------------------------------------------------------------

-------Encerrado o ponto número um do período antes da ordem do dia,  o  Presidente da Mesa de
Assembleia, deu início ao ponto número dois “Assuntos gerais de interesse da freguesia, de acordo
com o disposto no artigo 52.º da lei 75/2013 de 12 de setembro”.------------------------------------------
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------ Antes de ter sido iniciada a discussão sobre o presente ponto do período antes da ordem do dia,
verificou-se  a  chegada  dos  membros  da  bancada  PPD/PSD.CDS-PP   e  PS,  já  devidamente
identificados, pelas nove horas e quarenta minutos. O Presidente da Mesa considerou justificadas as
faltas dos membros referidos, tendo dado continuidade à ordem de trabalhos.-------------------------------

------Neste ponto da ordem de trabalhos, pediu o uso da palavra, o Presidente da Junta de Freguesia,
para apresentar através de meios audiovisuais, alguns assuntos a ser ver pertinentes para conhecimento
da assembleia sobre a freguesia da Carapinheira, bem como, sobre o trabalho que tem vindo a ser
exercido pela Junta de Freguesia, sendo tal apresentação junta à presente ata como anexo I.--------------

–----Dado por encerrada,a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia, pediu o uso da palavra o
membro da bancada  PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral,  para relembrar à Assembleia e respetivos
membros  da  Junta  de  Freguesia,  do  ocorrência  do  evento  “Baixo  Mondego-  Tuned  &Classic-
Motorfestival” que decorrerá no pavilhão de multiusos da freguesia de Carapinheira, no fim de semana
de sete e oito de novembro.------------------------------------------------------------------------------------------

–-----Não existindo mais intervenções de outros membros de assembleia, o  Presidente da Mesa deu
início ao ponto número um do período da ordem do dia Deliberação para a constituição do direito
de superfície sobre os prédios urbanos da freguesia de Carapinheira,  inscritos sob os artigos
matriciais n.º 1828.º e 2747.º”  ------------------------------------------------------------------------------------

-------O Presidente da Junta, no uso da palavra, apresentou este ponto à assembleia de freguesia, tendo
todos os  membros deliberado e  aprovado por  unanimidade,   a constituição gratuita  do direito  de
superfície a favor do Município de Montemor-o-Velho, sobre os artigos 1828.º e 2747.º, destinado à
execução das obras de qualificação urbanística do largo da feira da Carapinheira.--------------------------

–------Encerrado o ponto número um do Período da Ordem do Dia deu o Presidente da Mesa, início
ao  ponto  número  dois“Deliberação  para  aquisição  mediante  escritura  de  justificação  por
usucapião,  do prédio rústico da freguesia de Carapinheira,  inscrito sob o artigo matricial  n.º
511.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------De forma a ser dada uma explicação concisa e com conhecimento de facto, o   Presidente da
Mesa, deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, que no uso da mesma, referiu que existia
uma extrema necessidade de ser adquirido tal prédio, pelo facto de o ainda legítimo proprietário estar a
suportar anualmente o pagamento do IMI ( Imposto Municipal de Imóveis).---------------------------------

–-----A Assembleia da Freguesia da Carapinheira deliberou e aprovou por  unanimidade  a aquisição
mediante  escritura  de  justificação  por  usucapião,  do  prédio  rústico  da  freguesia  de  Carapinheira,
inscrito sob o artigo matricial n.º 511.º.----------------------------------------------------------------------------

-------Nada mais havendo a ser apresentado e discutido, foi encerrado o presente ponto da ordem de
trabalhos,  dando  o  Presidente  da  Mesa  de  Assembleia  início  ao  ponto  três  “Intervenção  do
público”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–-----Interpelados os fregueses presentes para intervirem neste último do Período da Ordem do Dia,
não existiu qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------

-------Dando por encerrados todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de
Freguesia encerrou a sessão extraordinária pelas vinte e duas horas e vinte e cinco minutos do dia vinte
e nove de outubro de 2015, 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 1.ª Secretária elaborei a presente ata, que passamos a
assinar para todos os devidos e legais efeitos------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Assembleia de Freguesia

____________________________________

José dos Santos Duarte

 A 1.ª Secretária

           ______________________________________

                     Patrícia Isabel Rama Rocha

  

A 2.ª Secretária

______________________________________

   Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos


