
Freguesia da Carapinheira
(Concelho de Montemor-o-Velho)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATA Nº 7

SESSÃO ORDINÁRIA

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze nesta freguesia, reuniu-se 
às 20 horas e trinta minutos, passada já da hora marcada, em sessão ordinária, a 
Assembleia de Freguesia de Carapinheira, presidida pelo Exmo. Presidente da 
Assembleia de Freguesia, José dos Santos Duarte e Secretariado por Maria Teresa da 
Fonseca Couceiro Travassos e José de Sousa Mendes, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
Período antes da ordem do dia: 
1. Leitura da minuta da ata da sessão extraordinária de assembleia de freguesia a 

28 de outubro 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. Apresentação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia, nos termos 

da alínea e) do n.º2 do artigo 9.º da lei 75/2013 de 12 de setembro;
2. Deliberação sobre proposta do Executivo Municipal, da alteração do toponímico 

de “Ruas dos Taveiras” para “Rua Valcanosa”;
3. Deliberação do Quadro de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de 2016;
4. Deliberação do orçamento da Junta de Freguesia para o ano financeiro de 2016; 
5. Intervenção do público.
O executivo fez-se representar, nesta sessão, pelo seu Presidente, Víctor 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 dado informação à 
Assembleia que a segunda secretária substituiria a primeira nesta sessão, não podendo a 
última estar presente por motivos de nojo; ocupando o lugar de segundo secretário, o 
senhor José de Sousa Mendes. Foi dada a entrada um pedido de substituição de 
presença por parte do membro Ângela Figueira, da bancada CDU, por Fernando Bessa 
Brites, tendo este faltado à reunião. Posto isto, o senhor Presidente da Assembleia 



verificou 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 extraordinária 
de assembleia de freguesia a 28 de outubro de 2015;”
O Presidente da Mesa deu a palavra à primeira secretária, tendo esta iniciado a leitura da 
minuta da ata da sessão ordinária de 28 de outubro de 2015 onde foram referidos os 
pontos da ordem de trabalhos e respetiva votação.
Posteriormente a ata em epígrafe foi levada à votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade pelos membros de assembleia de freguesia presentes.
Encerrado o ponto número um do período da ordem do dia, o O Presidente da Mesa 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.”. 
Neste ponto da ordem de trabalhos, pediu o uso da palavra o membro da bancada PPD/
PSD.CDS-PP, Marco Amaral, para informar que à uma imensa falta de iluminação 
pública na rua do Complexo Desportivo Carapinheirense, o que é um perigo para os 
alunos da escola, pois no período da tarde à hora que estes saem das aulas às 17h30 a 
iluminação pública ainda não está ligada, não sendo possível ver nada. Assim como a 
iluminação no Alhastro até aos Nobrezos, não sabendo como os comerciantes ainda não 
se queixaram, pois está apenas uma parte da iluminação do parque Nossa Senhora das 
Dores ligada. Inquiriu de que forma a Junta de Freguesia pode intervir para o problema 
ser resolvido. 
O Secretário António Pires de Oliveira informou que a iluminação pública nas zonas 
referidas é faseada e como anoitece mais cedo é natural que ainda estejam programados 
no horário de Verão.
O membro Teresa Travassos, pediu a palavra para informar que dado se estar no final de 
ano a mesa da assembleia enviará à junta de freguesia o devido requerimento para 
pagamento das senhas de presença nas  reuniões da assembleia de freguesia. 
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. 
1. Apresentação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia, nos termos 

da alínea e) do n.º2 do artigo 9.º da lei 75/2013 de 12 de setembro;
O Presidente da Junta, no uso da palavra, apresentou através de meios audiovisuais, 
alguns assuntos para conhecimento da assembleia sobre a freguesia da Carapinheira, 
bem como, sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Junta de Freguesia. 
Dos vários serviços que estão a funcionar no edifício da junta, o espaço cidadão tem sido 
de muito préstimo para a população residente assim como para as populações vizinhas 
que se deslocam a este espaço para tratar dos seus assuntos pessoais. 
Também há que referir a utilização da carrinha de pertença da junta estando a apoiar o 
tecido associativo assim que for solicitado por estes, nomeadamente no desporto e 
também de apoio à escola para o transporte dos alunos do Desporto Escolar para a 
prática de canoagem no Centro de Alto Rendimento de Montemor. Durante este período 
procedeu-se também ao pagamento dos seguros necessários para que os trabalhadores  
da junta de freguesia possam trabalhar nas devidas condições.  



Há que realçar o processo Processo Judicial 1200 T8FIG 2015- Sentença, interposto por  
uma antiga funcionária contra a Junta de Freguesia; Relativamente  ao  empréstimo do 
Pavilhão Multiusos – Caixa Crédito Agrícola, o montante liquidado (prestação+juros) tem o 
valor de 36 887,45€, e em divida estão 14 096,87€;  O muro do cemitério com duas fases 
orçamentadas, o do Valor Orçamento 1  é de 28540,00€ + IVA = 35104,00€, o valor 
orçamentodo 2 (adicional) 6.100,00€ + IVA  igual a 7.505,00€ com um total de faturação 
(Custo da Obra) de 42607,20€. Após a correção do IVA (a obra tinha sido taxada aquando 
do seu inicio como não sendo obra pública) tem o valor de custo de obra 36721,40 euros, 
tendo já sido liquidado (pago) 29115,40 euros. Da segunda fase de construção 2015, 
(iniciada - 3ªfeira (22/9/2015) tem o valor de 9603,00 euros e o valor que já foi pago de 
2000,00 euros. Tendo um valor de dívida de 7603,00 euros. 
Quanto a trabalho desenvolvido na freguesia, desde a última reunião da assembleia, 
realça-se:
• O apoio e prevenção da Proteção Civil com o corte de pinheiros na EN111, 
• Obras de beneficiação  no cemitério / Limpeza e colocação de manilhas LA
• Obras de manutenção  Pavilhão/Multiusos 
• Obras 1º andar da sede da junta- salão nobre
• Limpeza de valetas, bermas e silveiras pela freguesia
• Colocação de alcatrão em buracos
• Reposição de pavimento na rua dos nobrezos- 
• Colocação de papeleiras  em alguns locais da freguesia
• Reposição/ e colocação de nova sinalética de trânsito
• Reposição de calçada em vários locais freguesia
• Aplicação de fitofármacos
• Limpeza de manutenção nos espaço envolvente  do jardim-escola 
• Trabalho manutenção com substuição de vidros/paineis na EB1 
• Arranjo trator
• Limpeza e manutenção do cemitério - 2ª e 6ªfeiras
• Limpeza do pavilhão multiusos. 3ª feiras 
• Limpeza e Recolha lixo no jardim NSD / Zona  do alhastro/E. Sec. – 6º feira 
Quanto às Actividades Culturais/Sociais de realçar: 
• Ginastica senior
• Convívio natal dos seniores em Montemor o Velho
• Árvore Natal
Mercado e feiras
• O mercado grossista e a feira mensal do dia 26, pedindo-se sugestões a todos para 

uma maior dinamização desta feira, dado que tem vindo a perder utentes, dado que é 
beneficio para todos.

Relativamente aos serviços da junta, continuam as duas assistentes operacionais e três 
CEI (Contrato Emprego Inserção).
Realizaram-se pelos serviços desta junta:

• Atendimentos do presidente - 15
• Atendimento ECC - 36



• Requerimentos - 148
• Atestados - 78
• Prova de vida
• Licença canídeos/ gatideos - 31
• Taxas de sepultura - 91
• Fax - 7
• Autenticação fotocópias - 3
• Requerimento inumação/exumação - 6
• Transladação -1 
• Casa Mortuária - 6
• Correspondência recebida - 491
• Correspondencia enviada - 21 
Realizaram-se duas reuniões com o senhor Presidente da Câmara e duas com o 
executivo da Junta.
Tendo terminado a sua explanação o senhor presidente da Assembleia, o senhor 
Presidente da Assembleia questionou os membros da Assembleia, tendo pedido a palavra  
Marco Amaral, referindo que tentou aceder à página da internet, não tendo este 
encontrado os documentos que procurava. Também questionou se a Câmara Municipal  
teria atribuído um valor para a piscina da Carapinheira. E como membro do Motor 
Festival, pretende dar conhecimento de que o evento foi um sucesso, tendo tido mais de 
4000 pessoas e quer em nome da Associação agradecer à Junta de Freguesia a 
colaboração prestada e também aos Carapinheirenses, havendo já data para o próximo 
evento, que será 5 e 6 de novembro. 
O senhor Presidente da Junta tomou a palavra explicando que quanto ao site web, houve 
um problema com o administrador da página, tendo havido uma fase em que não foi 
atualizada, e como a página necessitava de manutenção, a membro da Assembleia 
Teresa Travassos, de uma forma voluntária, coloca e atualiza à medida que a informação 
vai chegando de acordo com despacho do presidente. Em relação à verba orçamentada 
para a piscina, o orçamento da Câmara Municipal é público, estando sim uma verba de 
500 euros para a piscina. A justificação é que há sempre uma rubrica que fica aberta em 
orçamento e se caso houver um possível financiamento, já não há necessidade de trazer 
à Assembleia para aprovação. 
O senhor presidente da Assembleia iniciou o segundo ponto da ordem do dia: 
Deliberação sobre proposta do Executivo Municipal, da alteração do toponímico de 
“Ruas dos Taveiras” para “Rua Valcanosa”;
O senhor presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor presidente da junta, tendo 
este explicado que há uma proposta da Assembleia de Freguesia de Meãs do Campo 
para que a rua que vai do cruzamento de Valcanosa até ao marco que divide as três 
freguesias (Carapinheira, Meãs do Campo e Arazede), seja alterada de “Ruas dos 
Taveiras" para “Rua Valcanosa”. As três Assembleias de Freguesia a que esta rua 
converge tem de deliberar relativamente a esta alteração. A Assembleia de Freguesia 



deliberou sobre o ponto em epígrafe, tendo sido aprovado por unanimidade a opção 1, do 
documento que lhes foi enviado antecipadamente.
O senhor presidente da Assembleia iniciou o terceiro ponto da ordem do dia: Deliberação 
do Quadro de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de 2016;
O Presidente da Junta, no uso da palavra, apresentou que na área administrativa serão 
necessárias duas colaboradoras para tarefas correspondentes à Junta de Freguesia e ao 
posto dos CTT e Balcão do cidadão e na área operacional três  colaboradores (CEI) em 
regime de polivalência e um em prestação serviço de coveiro. O presidente da 
Assembleia de Freguesia submeteu aos senhores membros presentes, a apreciação e 
votação do ponto em epígrafe, tendo sido aprovada por unanimidade.
O senhor presidente da Assembleia iniciou o quarto ponto da ordem do dia: 
Deliberação do orçamento da Junta de Freguesia para o ano financeiro de 2016;
O Presidente da Junta, no uso da palavra, apresentou o orçamento para o ano financeiro 
de 2016, documentos serão anexados à presente ata.
A Assembleia de Freguesia deliberou sobre o ponto em epígrafe, tendo sido aprovado por 
unanimidade.
5. Intervenção do público. 
Neste ponto final da ordem de trabalhos, pediram para intervir os fregueses Sr. Carlos 
Marques, Sr. Monteiro e o Sr. Bruno Ferrão. 
• O freguês Carlos explicou que vinha falar em nome dos escuteiros da Carapinheira, um 

movimento que existe à cerca de 20 a 25 anos, constituído por pessoas que dão parte 
do seu tempo de forma gratuita sem esperar nada em troca, sendo esse o seu lema e 
sempre se regeram por isso. Questionaram o Sr. Presidente, relativamente à anterior 
reunião ordinária terem sido acusados de terem roubado gasóleo, profanado cofragens, 
e também de não manterem o espaço que ocupavam limpo. Tiveram uma reunião com 
a junta de freguesia e foram informados que o espaço anteriormente ocupado no 
edifício da junta, seria reocupado de novo pela junta, não tendo estes levantado 
qualquer questão ou problema. Questionam-se agora onde “encaixar 60 miúdos”, na 
sala que lhes pertence e ainda ter de fazer divisões nesta; Tentavam perceber, se estas 
acusações lhes foram feitas, e quais as causas e o que motivou a dizer essas coisas 
pois já existem à muito tempo e nunca foram acusados de roubar um parafuso ou 
profanar seja o que for.  

• Tomou palavra Bruno Ferrão que informou a mesa da Assembleia de Freguesia que 
assim como as anteriores reuniões de Assembleia Freguesia não foram devidamente 
dadas a conhecer aos fregueses e que não foram publicitadas na página da internet da 
junta. Pede mais uma vez para a mesa da assembleia divulgar devidamente as  
reuniões. Pede transparência novamente, já que teria pedido na anterior reunião maior 
transparência da junta de freguesia ao publicar as atas da assembleia de freguesia no 
site da junta, não as atas reduzidas que são lidas nas reuniões da assembleia de 
freguesia mas as atas completas.

• O Sr. Presidente da mesa da Assembleia interveio dizendo que os editais são 
divulgadas nos devidos lugares de estilo contemplados no regimento da assembleia de 
freguesia.



• O Sr. Monteiro tomou palavra, dando um contributo de ideias ao executivo, como o 
fazer de umas casas de banho no Parque Nossa Senhora das Dores, que poderão vir a  
ser aproveitadas se for decidido fazer ali a feira mensal. Que seja experimentado nesta 
junta de freguesia os orçamentos participativos, obras que pretendam ser feitas e que 
toda a população beneficie, para que não seja só o simples tapar de buracos à porta de 
cada um. Sugere que se plantem árvores, por exemplo no novo parque de 
estacionamento. Pediu a colocação de numeração nas campas do cemitério e a  
colocação de gravilha na parte do cemitério mais antigo para a comodidade de quem 
vai ao cemitério. Que a junta desenvolva mais formações por exemplo com parceria da 
Cearte ou o IEFP,  como exemplo agricultura biológica, como fazer vinho ou por 
exemplo poda de árvores de fruto. Relativamente à piscina, não era descabido dar 
continuidade à pedra colocada à 25 anos, vindo esta complementar o Complexo 
Desportivo e que se conseguiria fazer a boa vontade de  algumas pessoas da freguesia 
que dariam uma ajuda importante para a realização da obra. 

• O Sr. Presidente da Junta iniciou a sua intervenção respondendo ao representante dos 
escuteiros, dizendo que tem um carinho especial por estes, pelo regime e postura pela 
filosofia, e pela contribuição para a comunidade. Não tem nada contra os escuteiros, e 
que na anterior reunião não os acusou, basta que sejam verificadas as atas; no entanto 
desapareceu combustível, tábuas, mas o que é certo é que naquele local entravam 
muitas pessoas, escuteiros, o pessoal da junta, os da catequese, todas as pessoas 
estavam habituadas a ter livre acesso àquele local; Quando foi pedida a colaboração 
destes para desocupar o primeiro andar da sede da junta, o que foi feito foi um despejo 
no átrio de entrada. O atual executivo da Junta de Freguesia tem ajudado o grupo de 
escuteiros como nunca ajudou outra instituição da terra, tendo dado donativo para 
estes irem a Roma; prontificou-se a resolver o problema aquando da fatura dos 
alumínios, os 1600 euros, mas a fatura nunca apareceu extraviou-se e os escuteiros 
tiveram que os pagar, não tendo assim a junta comprovativo para pagar esse montante. 
Foi também solicitado à tesoureira que fizesse um levantamento do custo financeiro 
dos escuteiros; No entanto tem conhecimento que em reuniões destes o presidente da 
junta foi acusado de os escorraçar. Salientou que poderão contar com o executivo para 
tudo. Respondendo ao Sr. Bruno Ferrão, relativamente à publicação das atas no site da 
freguesia, este tem estado um pouco atraso, mas este executivo já fez uma coisa que 
foi a criação de 2 sites de internet que antes não existiam, mas agradece a participação 
de quem queira ajudar a divulgar e a melhorar. Informa também que existe um 
regulamento da assembleia freguesia, aconcelhando-o a ler e informar-se onde devem 
estar postadas a informação dos editais, um é na página web da junta de freguesia, 
outro como sempre, é o placar no exterior da junta de freguesia e existindo outros 
lugares de estilo na freguesia. Respondendo ao Sr, Monteiro relativamente aos WC’s 
no Parque Nossa Senhora das Dores sabe que é uma reivindicação do povo e este 
executivo está atento à situação, no entanto estão previstas requalificações naquele 
espaço, a do espaço crianças, a colocação de árvores de sombra, estando estas 
englobadas nas novas Opções do Plano. Relativamente ao Orçamento participativo é 
uma excelente iniciativa, no entanto a junta não tem orçamento porque só em despesas 



correntes são necessários 164333 euros, de capital são 8600 euros, dando um total de 
aproximadamente 172000 euros. É o orçamento o mais aproximado possível, e é 
preciso que os feirantes paguem atempadamente, as pessoas se dirijam à junta para 
pagar as taxas das sepulturas do cemitério, cuidado na gestão do pessoal, da 
negociação dos seguros, do pagamento do espaço da ginástica, e ainda é facilitado às 
associações a utilização do pavilhão e às associações da terra, dentro do regulamento 
assinado, estas têm direito a 50% de desconto. Relativamente à gravilha, concorda e 
foi uma medida pensada para o dia de finados, a colocação de po de pedra, mas não 
foi viável, pois 22 toneladas custam à volta de 500 euros, sendo o preço de mercado. 
Este dinheiro é necessário para manilhas para a terra, para as obras no cemitério, pois 
serão feitas novas sepulturas, o calcetar em volta, o fazer a vedação nascente do 
cemitério, um novo ossário e alargamento do lado poente. A piscina, é algo que tem 
uma rubrica e será uma mais valia para a terra, mais uma atividade, um ou dois postos 
de trabalho que se geram, no entanto a junta não pode para já custear a obra. 

• O Sr. Filipe pediu a palavra intervindo para dizer que não foi feito depósito de nada, 
tudo foi retirado à noite, quando os pais das crianças dos escuteiros saíam do trabalho , 
era nessa altura que conseguiam retirar o material. 

• O Sr. Alcobia pediu a palavra referindo que os escuteiros estarão disponíveis para 
reunir com o Sr.Presidente da Junta sempre que este o solicite assim como quando 
quiserem expor qualquer problema voltarão à Assembleia de Freguesia.

• A primeira secretária Teresa Travassos pediu a palavra informando os presentes que as 
Assembleias de Freguesia servem exatamente para fazer política de proximidade, e a 
política de proximidade é feita junto dos cidadãos para resolver os problemas destes. 
Mais informou, que o edital da reunião da assembleia foi publicado no site oficial da 
junta no dia 7 de dezembro às 15h03 minutos (hora que pode ser consultada no site). 
Informou também que será fácil saber quando há reunião pois segundo a Legislação 
Nacional - Lei das Autarquias Locais, a Assembleia de Freguesia tem, anualmente, 
quatro sessões ordinárias, em abril, junho, setembro e novembro ou dezembro, que 
são convocadas por edital com uma antecedência mínima de oito dias, sendo nesta 
freguesia publicadas normalmente com 15 dias de antecedência. Informou também que 
não é falta de transparência por parte da junta de freguesia a não publicação das atas 
integralmente, mas sim em minuta, no site da junta, e é resultado do que foi aprovado 
pelos membros da assembleia de freguesia aquando da aprovação do regimento da 
assembleia de freguesia da Carapinheira; e dado que estes foram eleitos por sufrágio 
universal, o que foi aprovado em regimento terá de ser cumprido pela Junta de 
Freguesia sem interferência da última dado que a Junta de Freguesia e Assembleia de 
Freguesia são órgãos distintos, sendo a última um orgão regulador das atividades da 
primeira. As atas integrais poderão ser consultadas na integra por qualquer cidadão 
que o queira fazer e se dirija à sede da junta e o peça para fazer. 

E nada mais havendo a tratar, às vinte e duas e cinquenta minutos, o Presidente da Mesa da 
Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão, acordando os membros presentes por 
unanimidade de todos os pontos da ordem de trabalhos serem aprovados por minuta, do que para 



constar, se lavrou esta minuta da ata número sete, que vai ser devidamente assinada para os 
devidos e legais efeitos. 
Dando por encerrados todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da 
Assembleia de Freguesia encerrou a sessão ordinária pelas vinte e duas e cinquenta 
minutos, acordando os membros presentes por unanimidade de todos os pontos da 
ordem de trabalhos serem aprovados por minuta.

E eu, Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos, como 1ª secretária, nesta reunião 
, elaborei a presente ata, que passamos a assinar para todos os devidos e legais efeitos.

O Presidente da Assembleia de Freguesia

____________________________________
José dos Santos Duarte

1ª Secretária 

________________________________________________
Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos

2º Secretário

____________________________________
José de Sousa Mendes


