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FREGUESIA DE CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o-Velho)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATAN.02

SESSÃO ORDINÁRIA

---Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezasseis nesta freguesia, reuniu-se às vinte e uma horas

e quinze minutos, passada já da hora marcada, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de

Carapinheira, presidida pelo Exmo.Presidente de Assembleia, José dos Santos Duarte e Secretariada por

Patrícia Isabel Rama Rocha e José de Sousa Mendes, com a seguinte ordem de

trabal11os:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Período antes da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------------------

----Período antes da ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------

---1. Leitura da minuta da ata da sessão extraordinária de assembleia de freguesia ocorrida a 19de fevereiro

de 2O16;-------------------- ------------------------------- ----------------------------- ----------------- --------------- ----------

---2. Apresentação escrita do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e) do n." 2 do

artigo 9.o da lei 75/2013 de 12 de setembro;----------------------------------------------------------------------------

---3. Assuntos gerais de interesse da freguesia, de acordo com o disposto no artigo 52.° da lei 75/2013 de 12

de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Período da ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------------------------

---1. Deliberar, sob proposta do executivo, sobre a alteração à postura de trânsito na Rua Casal do Mato;-----

----2. Deliberar sob proposta do executivo, sobre a abertura de procedimento concursal de acordo com o

mapa de pessoal para o ano 20 16; ----------------------------------------------------------------------------------------

---3. Deliberar sob proposta do executivo, sobre a I." alteração do orçamento de 2016;------------------------

---4. Deliberar sobre a prestação de contas do ano financeiro de 2015;--------------------------------------------

---5. 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.-----------------------------------

---o Presidente da Mesa deu início à sessão de assembleia, tendo verificado a ausência dos seguintes
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membros: da bancada PPD/PSD.CDS-PP, António Claro e da bancada PS,.-----------------------------------

---Posto isto e sendo ao abrigo do n." 2 do artigo 14.° da lei 75/2013 de 12 de setembro, da competência da

1.0 secretária de assembleia de freguesia assegurar todo o expediente dirigido à respetiva assembleia,

requereu o presidente da mesa junto desta última, se os membros faltosos tinham justificado

atempadamente a sua falta na presente sessão.--------------------------------------------------------------------------

---De forma a esclarecer essa questão apresentada, tomou a palavra a La Secretária da Assembleia de

Freguesia, Patrícia Rocha, onde apresentou a justificação de falta apresentada pelo membro da bancada

PS, Teresa Travassos no ocorrido 12 de abril, sendo junta à presente ata, como anexo 1.-----------------------

--Ainda no uso da palavra, referiu a La Secretária, Patrícia Rocha, que no tocante à falta do membro da

bancada PPD/PSD.CDS-PP, António Claro, não foi apresentada qualquer justificação. Assim, e tendo o

membro da bancada PS faltoso justificado a sua falta atempadamente, a mesma foi considerada

devidamente justificada, tendo havido lugar à sua substituição na presente sessão de

assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Dada por terminada a intervenção da I." Secretária, o Presidente da Mesa, declarou junto dos membros

da Assembleia de Freguesia presentes que, existindo a falta da 2:° Secretária Maria Teresa da Fonseca

Couceiro Travassos e conforme já referido pela La Secretária, foi antecipadamente justificada, o membro

da bancada PS que irá ocupar esse lugar vago será José Luiz Marques Redondo. ------------------------------

---Posto isto, declarou o Presidente da Mesa que a falta do membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP,

António Claro, terá de ser justificada no prazo de cinco dias após a data da presente sessão, cumprindo-se

assim o disposto do n." 2 do artigo 13.° da lei 75/2013 de 12 de setembro.-----------------------------------------

--- Encerrada a verificação dos membros presente e dando-se por deferida a supra referida substituição, o

Presidente da Mesa declarou a existência de "quórum", iniciando a ordem de trabalhos com o ponto

número um do Período Antes da Ordem do Dia "Leitura da minuta da ata da sessão extraordinária de

assembleia de freguesia ocorrida a 19 de fevereiro de 2016;" -----------------------------------------------------

--- Para tal, o Presidente da Mesa deu novamente a palavra à La Secretária, Patrícia Rocha, tendo a

mesma referido inicialmente, que por protocolo celebrado entre os membros da assembleia, será sempre

lida em cada sessão ordinária ou extraordinária, a minuta da ata, uma vez que, a ata em si, é enviada

oportunamente a cada membro, a fim de ser analisada e de serem apresentadas as eventuais

correções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Findo este introito, a l ," Secretária deu início à leitura da minuta da ata número um do ano 2016, que

correspondeu à última sessão de assembleia de freguesia, onde foram referidos os pontos da ordem de

trabalhos e subsequente votação, bem como, a intervenção do público. ---------------------------------------------

---Subsequentemente, foi a minuta da ata levada a votação, tendo sido aprovada por maioria, com quatro

votos a favor e uma abstenção da bancada PS, um voto a favor e uma abstenção da bancada
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PPD/PSD.CDS-PP e um voto a favor da bancada CDU.---------------------------------------------------------

---Encerrado o ponto em deliberação, foi dado início ao ponto número dois do Período Antes 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 de Freguesia iniciou a sua apresentação através de meios audio visuais ( power

point), onde foi visível a situação financeira da junta freguesia, contratações celebradas, alguns reparos de

vias feitos na freguesia de carapinheira e outros assuntos de superior interesse ao bom funcionamento da

Vila, estando esta apresentação anexada à presente ata como anexo 11.---------------------------------------------

---Dada por terminada a apresentação escrita do Presidente da Junta, o Presidente da Mesa solicitou

junto dos membros presentes se existiria alguma questão a apresentar, não tendo existido no presente ponto

qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=-Encerrado o presente ponto, o Presidente da Mesa, deu continuação à ordem de trabalhos, iniciando o

ponto número três" Assuntos gerais de interesse da freguesia, de acordo com o disposto no artigo 52.0

da lei 75/2 O13 de 12 de setem bro" .-----------------------------------------------------------------------------------

--o membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral, tomou a palavra para realçar a situação que

à data preocupava os fregueses e os munícipes montemorenses. Tratava-se do encerramento da fábrica dos

sapatos de nome "Karapi" que se encontrava na freguesia de Tentúgal. Referiu ainda que, nessa dita fábrica

trabalhavam muitos Carapinheirenses, questionando o executivo se já tinham tomado alguma

diligência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---o Presidente da Junta requereu o uso da palavra, ao que lhe foi concedida, a fim de responder ao

apresentado pelo membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral.-------------------------------------

--Começou por referiu o Presidente da Junta que, a situação referida é um problema da atualidade que

não só afeta a freguesia da Carapínheira, mas também a população ativa do concelho de Montemor -0-

Velho. De forma a elucidar a perda dos postos de trabalhos que poderiam vir a surgir, informou aos demais

presentes que em termos de postos de trabalho diretos a perda seria de cerca de cem e de postos indiretos

seriam de cerca de quarenta, incidindo mais na população ativa da Carapinheira. Mais referiu que, o

executivo associou-se a tais pessoas que se encontram na eminência de ficar sem emprego e que esteve

presente na primeira manifestação, acompanhado com o Presidente da Junta de Freguesia das Meãs, de

Tentúgal, tendo sido recebidos pelo diretor da empresa e pelo respetivo encarregado geral. Informou

também que, nessa dita manifestação os tais membros da fábrica afirmaram que os trabalhadores iriam ter

todos os direitos, inc1usivamente a carta para o desemprego. O Executivo Carnarário apresentou toda e

qualquer disponibilidade para o acompanhamento da situação, referindo que na quinta- feira, vinte e oito de

abril, iria deslocar-se à junta de freguesia uma assistente social pertencente à Câmara Municipal de

Montemor-o- Velho, no sentido de esclarecer alguns pontos pertinentes à população Carapinheirense afeta

ao encerramento da fábrica em questão.---------------------------------------------------------------------------------
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--o membro da bancada PPDIPSD.CDS-PP, Marco Amaral, pediu a palavra, a fim de perguntar ao
Presidente da Junta, se a referida assistente social é promovida pela Junta de Freguesia.------------------------

---Ao que respondeu o Presidente da Junta, que o executivo está a colaborar com a Câmara Municipal e

no caso em concreto, disponibiliza o salão nobre para técnica/assistente da Câmara Municipal reunir-se com

os fregueses Carapinheirenses.--------------------------------------------------------------------------------------------

=-Ainda sobre este ponto da ordem de trabalhos, pediu a palavra o membro da bancada CDU, Ângela

Figueira, para inquirir o Presidente da Junta sobre a situação da "Karapi" e sobre o estado de algumas ruas

da freguesia. Quanto ao encerramento da fábrica " Karapi" sugeriu que a Câmara Municipal não deixasse

sair as máquinas da fábrica, uma vez que, a intenção do encerramento é a abertura da fábrica na Tunísia. No

que diz respeito às ruas, referiu que no início da Rua da lomba, encontrava-se um monte de terra há cerca

de um mês e se não seria possível retirar tal monte, uma vez que, a estrada ficaria assim mais apertada. Por

fim, identificou o trajeto da Rua da Bandorreira para a Torre, por ter um pavimento em muito mau estado e

que julgava que a Câmara Municipal tinha referido que iria reparar estas duas ruas citadas. --------------------

---O Presidente da Junta tomou a palavra, respondendo ao membro da bancada CDU, Ângela Figueira

que, o monte de terra que se encontra na Rua da Lomba poderá está a impedir o trânsito, mas se existir

alguma intervenção nesse monte, o mais provável que ocorreria seria a queda de mais terra para a estrada.

As estradas da Carapinheira vão sofrer alterações e algumas irão ser adjudicadas à Câmara Municipal, tais

como: Rua das Carracas, Rua das Helenas e provavelmente iria ser adjudicada a Rua do Porto Luzio. Esta

adjudicação servirá com que as mesmas sejam reparadas pela Câmara Municipal.--------------------------------

---Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente ponto da ordem de trabalhos, dando o Presidente

da Mesa início ao ponto número um do Período da Ordem do Dia" Deliberar, sob proposta do executivo,

sobre a alteração à postura de trânsito na Rua Casal do Mato", sendo dada a palavra ao Presidente da

Junta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---o Presidente da Junta começou por referir que, o executivo foi interpelado por alguns moradores da

Rua Casal do Mato, sobre a alteração da postura de trânsito. Por esse facto, o executivo decidiu trazer este

ponto à deliberação da assembleia, no sentido de ser feita uma consulta pública, onde é na mesma referido

se os moradores pretendem manter a postura de trânsito em vigor ou se pretendem que o sentido de

circulação da rua seja feita de norte para sul ou de sul para norte.---------------------------------------------------

----O membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral, pediu a palavra a fim de perguntar ao

Presidente da Junta, se o tal pedido de alteração foi feito por um conjunto de pessoas e se o executivo já

tem alguma ideia a ser apresentada, sobre essa alteração.-------------------------------------------------------------

---o Presidente da Junta respondeu que, o executivo tem uma proposta, mas que só irá ser apresentada

nessa consulta pública. Posteriormente e após a recolha da mesma, tal irá novamente à deliberação da

Assembleia de Freguesia, a fim de ser levado a votação para de seguida ser remetida à Câmara Municipal

de Montemor -0-Velho.------------------------------------------------------------------------------------------------------



=-Terminadas as referidas intervenções, foi o presente ponto levado a votação resultando em aprovação

por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Seguidamente, o Presidente da Mesa deu inicio ao ponto número dois do Periodo da Ordem do Dia"

Deliberar sob proposta do executivo, sobre a abertura de procedimento concursal de acordo com o

mapa de pessoal para o ano 2016", dando de imediato a palavra ao Presidente da Junta.----------------------

---O Presidente da Junta começou por informar os membros presentes que, a abertura de procedimento

concursal decorre do mapa de pessoal que foi aprovado em sessão ordinária de assembleia de freguesia,

datada de 18 de dezembro de 2015, tendo sido anteriormente aprovada na reunião do executivo em 30 de

novembro do mesmo ano. Mais referiu que, a Junta de Freguesia iria abrir um concurso público destinado a

ser ocupado dois lugares de assistentes operacionais-área de auxiliar administrativo e um lugar de assistente

operacional- área de coveiro. De forma a ser o concurso realizado, informou o Presidente da Junta que

contratou uma empresa externa para dar seguimento a todo o procedimento necessário, inclusivamente a

publicação em Diário da República e a elaboração do júri.-----------------------------------------------------------

---O membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral, pediu a palavra no sentido de perguntar o

nome da empresa que iria realizar tal preparação do concurso público.---------------------------------------------

---o Presidente da Junta respondeu que a empresa que iria proceder a tal preparação é a "Q4U

c:onsulting".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---O membro da bancada CDU, Ângela Figueira, questionou ao Presidente da Junta, se o concurso em

questão só poderia ser realizado, aquando a Junta de Freguesia tivesse regularizadas as suas dívidas

financeiras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Ao que respondeu o Presidente da Junta que, de facto tal concurso só poderia ser possível existir,

quando a Junta de Freguesia estivesse financeiramente estável. Aproveitando para informar que,

previsivelmente a Junta de Freguesia iria ficar sem dívidas em março de 2017.-----------------------------------

=-Dadas por terminadas as intervenções referidas, o presente ponto foi levado a votação, resultando em

ap rovação por unan imi dade.-----------------------------------------------------------------------------------------

--- O mapa de pessoal que integra o presente ponto da ordem de trabalhos, será junto à presente ata sob o

anexo 111.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---De forma a dar seguimento à ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa deu início ao ponto número três

do Período da Ordem do Dia "Deliberar sob proposta do executivo, sobre a L" alteração do orçamento

de 2O16" ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---O Presidente da Junta no uso da palavra, requereu à mesa que primeiramente fosse deliberado a troca

dos pontos três e quatro do período da ordem do dia, uma vez que, primeiramente têm de ser aprovadas as

contas e só depois a alteração do orçamento. ----------------------------------------------------------------------------
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=-Perante tal proposta, o Presidente da Mesa levou a votação dos membros da assembleia, resultando em

aprovação por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------

---Assim, o ponto número três do Período da Ordem do Dia, passou a ter a seguinte redacção " Deliberar

sobre a prestação de contas do ano financeiro de 2015".-----------------------------------------------------------

---De modo a ser devidamente esclarecido este ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra à

tesoureira, Gorete Ferraz, que começou por referir que há um novo sistema e que a apresentação dos

dados está feita de forma diferente. No que respeita à rubrica de receitas, informou que o executivo tinha

previsto uma receita de €172.926,48 ( cento e setenta e dois mil e novecentos e vinte e seis euros e quarenta

e oito cêntimos). No entanto o valor que o executivo recebeu foi de € 183.307,94 ( cento e oitenta e três mil

e trezentos e sete euros e noventa e quatro cêntimos. Ou seja, o executivo teve 106% de

receita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---No tocante à rubrica de despesas, o executivo poderia gastar o montante de €172.926,48 ( cento e setenta

e dois mil novecentos e vinte e seis euros e quarenta oito cêntimos) e gastámos €169.133,64 ( cento e

sessenta e nove mil e cento e trinta e três euros e sessenta e quatro cêntimos). Ou seja, o que foi gasto foi

somente 97%. Assim somando o que o executivo não gastou com o que foi recebido a mais, ficaram então

com um saldo de gerência de €14.174,30 ( catorze mil e cento e setenta e quatro euros e trinta

cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---A tesoureira, Gorete Ferraz, de forma a terminar a sua intervenção apresentou algumas despesas de maior

custo, realizadas no ano 2015, tais como: Cemitério: despesa num montante aproximado de €15.000,00

( quinze mil euros); Obras de instalações da sede da junta: despesa num montante aproximado de

€52.000,00 ( cinquenta e dois mil euros); Construção de aquedutos e algumas obras complementares:

despesa num montante aproximado de €31.000,00 ( trinta e um mil euros); Encargos com instalações de

luz, limpeza e algumas conservações de bens: despesa num montante aproximado de €14.800,OO ( catorze

mil e oitocentos euros); Trabalhos especializados, ou seja, os calceteiros e higienização de espaços: despesa

num montante aproximado de €4.600,00 ( quatro mil e seiscentos euros); Aquisição de produtos de

mercadorias e produtos químicos: despesa num montante aproximado de €l6.000,00 ( dezasseis mil euros)

e Compras CTT: despesa num montante aproximado de € 3.000,00 ( três mil

ellros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Junta pediu o uso da palavra para referir que, a Junta de Freguesia gasta bastante em

produtos de higiene e limpeza e que suportam esses encargos nas escolas. -----------------------------------------

--- O relatório de prestação de contas será junto à presente ata, como anexo IV.---------------------------------

---Nada mais havendo a tratar e não tendo existido qualquer intervenção dos membros de assembleia, o

Presidente da Mesa levou o ponto a votação, resultando em aprovação por unanimidade.------------------

---De seguida, o Presidente da Mesa deu inicio ao ponto número quatro do Período da Ordem do Dia



"Deliberar sob proposta do executivo, sobre a La alteração do orçamento de 2016";-----------------------

---Foi dada novamente a palavra à tesoureira, Gorete Ferraz, começando por referir que, uma vez que, foi

aprovado o relatório de prestação de contas e como o executivo teve um saldo de gerência no montante de
€14.174,30 (catorze mil e cento e setenta e quatro euros e trinta cêntimos), há a exigência de ser feita uma

alteração ao orçamento a fim de ser usado esse valor.-----------------------------------------------------------------

---A tesoureira, Gorete Ferraz requereu que, os membros presentes analisassem o mapa do orçamento no

tocante às receitas e despesas. No que diz respeito às receitas, havendo o já referido reforço de €14.174,30

(catorze mil e cento e setenta e quatro euros e trinta cêntimos), o executivo passaria assim a ter um

orçamento final de €137.167,03 ( cento e trinta e sete mil e cento e sessenta e sete euros e três cêntimos).---

---Quanto às despesas, referiu que as mesmas têm de ser distribuídas por rubricas, destacando o facto de o

calceteiro, a senhora da limpeza e as duas assistentes administrativas e operacional, passarem recibo verde
pela prestação dos seus serviços, a fim de ser justificado o valor que lhes é liquidado. Além de que, há uma

despesa mensal de €120,OO ( cento e vinte euros ) para a ginástica sénior, bem como, uma despesa para

obras do cemitério no montante de €6.000,OO ( seis mil euros), uma despesa de informática €5.000,OO

(cinco mil euros), uma despesa de conservação de bens €1.000,OO (mil euros) e de trabalhos especializados

€1.674,03 (mil seiscentos e setenta e quatro euros e três cêntimos).------------------------------------------------

---Por fim, terminou a tesoureira a sua intervenção referindo que, existiu a necessidade de abrir uma conta

no banco crédito agrícola, para serem nessa conta depositados ao valores inerentes ao espaço de cidadão,

para assim serem destinados às entidades competentes.---------------------------------------------------------------

---Nada mais havendo a tratar, o ponto foi levado a votação, resultando em aprovação por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Dados por encerrados os pontos a serem deliberados, deu o Presidente da Mesa de Assembleia início

ponto cinco da ordem de trabalhos "Intervenção do público".-----------------------------------------------------

---Interpelados os fregueses presentes para intervirem neste último ponto do Período da Ordem do Dia,

existiram as seguintes intervenções: José Monteiro; Helena Costa; Alexandre Nelson; Marcos Laranjeiro;

Carlos Sousa; Maria das Dores Góis; Armindo Cavaleiro; Edgar Medina; Anabela Nunes; Pedro Teixeira;

Benilde Azedo; Carlos Silva e António Monteiro.----------------------------------------------------------------------

---O Presidente da Mesa informou os membros presentes de que, o freguês José Monteiro entregou no

início da reunião, um requerimento dirigido à mesa, onde se encontra referido os pontos que o dito freguês

quer apresentar na presente sessão, ficando junto à presente ata como anexo v.-----------------------------------

---Posto isto, °Presidente da Mesa deu a palavra ao freguês José Monteiro.-------------------------------------

----------------------------------------------------José Monteiro-----------------------------------------------------------

---O freguês começou por referir que se encontrava satisfeito por existir um salão nobre no edificio da junta
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de Freguesia. Na sua opinião deveria também existir a construção de um auditório, que poderia

eventualmente ser usado pela Orquestra Ligeira da Carapinheira, uma vez que, o espaço que a orquestra

utiliza não tem as condições adequadas. Sugeriu ao executivo a plantação de algumas árvores no parques de

estacionamento junto à Igreja da Carapinheira, bem como, sugeriu a construção de uma piscina na

freguesia. O Freguês presentou algumas situações que a seu ver são preocupantes para a freguesia, tais

como: Espelho de água no jardim: Uma vez que, o jardim se encontrava a ser regado através do furo aí

implantado, poderia ser aproveitado também para ser colocado no espelho de água; Prédios da urbanização

do Areeiro: Os prédios situados nessa urbanização não se encontram habitados, levando a que os mesmos se

degradem dia após dia, bem como, o espaço envolvente. Solicitando o dito freguês que, a Junta de

Freguesia diligenciasse uma notificação ao proprietário destes prédios, de forma a que tais edifícios fossem

reabilitados e o espaço limpo; Rua da Lomba: A seu ver é uma rua abandonada, onde tem parreiras caídas

para a via pública há largos meses. A via em si e no seu entendimento encontra-se estreita e em alguns

percursos só com algum cuidado é que se conseguiria passar na estrada. Apresentou como solução para essa

rua, a colocação de sinais de trânsito, nomeadamente, de cedência de passagem na parte mais estreita, ou

seja, no acesso entre a casa do senhor José Pires e da casa do próprio freguês. Por fim, o freguês apresentou

uma dúvida à tesoureira do executivo, na medida em que, quando esta última fez a apresentação das contas

à assembleia, não referiu quanto seria a despesa com o pessoal trabalhador da junta. Assim como, falou dos

CEI e CEI+ e existindo uma diferença entre ambas, agradeceu esclarecimento sobre tal. ------------------------

---Dada por encerrada a intervenção do freguês José Monteiro, foi dada a palavra à freguesa Helena

Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------11elena c:osta----------------------------------------------------------
---A freguesa manifestou uma dúvida e uma opinião. Uma vez que, não vi-a qual a razão de ser alterada o

sentido da Rua da Lomba, perguntou ao executivo se, as pessoas que vão ser inquiridas dessa consulta

pública, são só os moradores ou também quem aí possui terrenos. Visto que, a freguesa e seu cônjuge

possuem terrenos nessa rua e consideram-se partes interessadas nessa alteração. No seu entendimento há

situações mais importantes a resolver e ressalvou que aquando a altura da campanha, tinha sido prometido

que no sítio onde a freguesa residia iria existir um alargamento da estrada, pois caso haja um incêndio, um

carro de bombeiros não se consegue aí deslocar-se. --------------------------------------------------------------------

---Dada por encerrada a intervenção da freguesa Helena Costa, foi dada a palavra ao freguês Alexandre

Nelson.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- Alexan dre Nelso n----- ------------ ------------------------ ------------

---o freguês começou por referir a Rua Casal do Mato, nomeadamente, que existiram rumores que tinha

sido o próprio a solicitar a alteração do sentido de trânsito dessa rua. Salientou e fez esclarecer que não foi

o próprio e que caso assim sucedesse, iria perder por aí ter um estabelecimento comercial. Terminou a sua

intervenção referindo que, uma vez que o orçamento da Junta de Freguesia se encontra correto, quis saber o



que se passava da sua rua à casa de seus pais, pois deram metros de terreno para alargar a estrada e não

tinha visto até à data exposto o alcatroamento.------------------------------------------------------------------------

---Dada por encerrada a intervenção do freguês Alexandre Nelson, foi dada a palavra ao freguês Marcos

~aranjeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- ------------ -------------------------- Marcos La ranj eiro---------------------------------------------------

--- O freguês também destacou a Rua Casal do Mato, referindo que vivia no fim dessa rua e que no seu

entendimento a rua deveria ficar como estava. O problema dessa dita rua é o mau estacionamento dos

carros e nada mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Dada por encerrada a intervenção do freguês Marcos Laranjeiro, foi dada a palavra ao freguês Carlos

Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ ------------------------------------------C a ri os 80 us a --------------------------------------------------------

--- O freguês começou por apresentar uma situação que decorria na entrada para a estrada do campo,

referindo que existia nesse local a falta de uma placa STOP. Para terminar, inquiriu o executivo se na

consulta pública também ma existir uma hipótese de a rua ficar exatamente como

está.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=-Dada por encerrada a intervenção do freguês Carlos Sousa, foi dada a palavra à freguesa Maria das Dores

(}óis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- ------------ ------------------------ ---------------- Ma ria da s Do res Gó is --------------------------------------------

--- A freguesa referiu que concorda com o que tem sido apresentado pelos demais fregueses, propondo que

sejam retirados os carros da estrada da Rua da Lomba, assim como, solicitou que na Rua da Várzea fosse

arranjada a estrada, por se encontrar em mau estado.------------------------------------------------------------------

---Dada por encerrada a intervenção da freguesa Maria das Dores Góis, foi dada a palavra ao freguês

Armindo Caval eiro. --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Armindo Cavaleiro ------------------------------------------------

--- O freguês referiu que mora na Rua principal do Casal do Mato que é direcionada para as Meãs do

Campo e que caso exista um sentido único, será obrigado a ir dar a volta ao Casal Mato para ir para as

Meãs. Terminou a sua intervenção referindo que, no anterior executivo deu dois metros de terreno em frente

à casa da filha para alargamento da estrada e perguntou se iria ficar privado de tal

passagem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Dada por encerrada a intervenção do freguês Armindo Cavaleiro, foi dada a palavra ao freguês Edgar

Medina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Ed ga r Med ina -------------------------------------------------------
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---o freguês começou a sua intervenção inquirindo o Presidente da Junta, de quem foram os residentes que

solicitaram a alteração à Rua do Casal Mato. Mais referiu que, a rua iria ficar de sul para norte com sentido

único, mas os rumores tidos é que a rua iria ficar com um sentido, mas só em determinada parte da rua. Ou

seja, poder-se-ia vir das quintas ou da casa da Paula do Ferrão. O freguês disse que sentir-se-ia muito mal se

chegasse à Rua Principal e tivesse de virar para a direita ou esquerda, porque o iria obrigar a gastar mais

combustível e caso tenha sentido único, as pessoas irão circular com mais velocidade. Por fim, referiu que

tinha sido prometido na campanha que o depósito da fonte iria ser revisto, propondo o freguês a colocação

de uma placa nesse depós ito. -------------------------------------------------------------------------------- --------------

--- Dada por encerrada a intervenção do freguês Edgar Medina foi dada a palavra ao freguês Pedro Teixeira.

------------------------------------------------------Pedro Teixeira ------------------------------------------------------

-- O freguês referiu que no seu entendimento, o que deve ser reformulado na Rua Casal do Mato será a

prevenção e a colocação de sinais, pois quando se circula junto ao café Millenium a população fica sem

saber quem é que tem prioridade. No que diz respeito à Rua Fonte do Padre, considera o freguês que essa

rua é muito movimentada a partir das 07hOOe das 17hOOe que há escassa sinalização aí colocada. ----------

--- Dada por encerrada a intervenção do freguês Pedro Teixeira foi dada a palavra à freguesa Venilde Azedo.

------------------------------------------------------ Venilde Azedo --------------------------------------------------------

--- A freguesa destacou a Travessa das Malvas, referindo que nessa travessa uma ambulância não consegue

aí circular, inclusivamente teve um incêndio em sua casa e o carro dos Bombeiros não conseguiu chegar ao

iocal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- Dada por encerrada a intervenção da freguesa Venilde Azedo foi dada a palavra ao freguês Carlos Silva. -

------------------------------------------------------í:arlos Silva ---------------------------------------------------------

--- O freguês pediu a sua intervenção, meramente para inquirir o executivo da razão, de na sua rua só

taparem os buracos e não ser colocado um tapete novo.--------------------------------------------------------------

--- Encerradas as intervenções dos fregueses identificados, foi dada a palavra ao Presidente da Junta, a

fim de responder a cada questão apresentadas pelos carapinheirenses presentes.----------------------------------

---- O Presidente da Junta começou por referir que, todos os pontos apresentados pelo freguês José

Monteiro, já foram referenciados em sessões da Assembleia de Freguesia. O executivo encontrava-se a

trabalhar na implantação e inclusivamente conseguiu obter árvores que dão como fruto as pêras da

Carapinheira. A título informativo, referiu que o executivo tinha plantado três árvores junto ao cemitério,

duas junto à Igreja e que ainda iriam ser colocadas mais seis. -------------------------------------------------------

--No tocante à construção do auditório, afirmou que a freguesia de facto tem potencial para tal, por ter um

pavilhão com grande sala. Simplesmente existirá a necessidade de ter estruturas e que à data existiam outras

prioridades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--- Relativamente ao Jardim da Carapinheira, informou que já existia um furo, para que assim esse dito

jardim possa ser regado.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No que conceme aos prédios abandonados, apresentou a preocupação que o executivo possui com essa

situação, pelo facto de nesse local existir um índice de criminalidade substancial e de tráfego. Deu a

conhecer que a Câmara Municipal já tomou as devidas providências para que tomem posse administrativa

àquele prédio, à semelhança de outras proptiedades.-------------------------------------------------------------------

- Quanto à Rua da Lomba, referiu o Presidente da Junta que o montei barreira aí existente, não foi retirado

para não cair e fazer mais estragos.---------------------------------------------------------------------------------------

- A sinalização a ser colocada nessa Rua da Lomba, referiu o Presidente da Junta que o executivo estava a

trabalhar nesse sentido, mas que muitas das vezes são colocadas placas em vários sítios, sendo por vezes

retiradas pelo povo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- No que diz respeito aos CEI e CEI +, explicou o Presidente da Junta que, estas duas figuras não são mais

do que um contrato de emprego e reinserção. O CEI é uma pessoa que se encontra em situação de

desemprego e que através da Segurança Social vem trabalhar para a Junta de Freguesia. O montante a ser

pago a essa pessoa, parte provém do subsídio de desemprego e a Junta só terá de liquidar o subsídio de

alimentação e 20% do IAS, que fará uma média de €200,00 ( duzentos euros) mensais. Além de que, o

trabalhador trabalhará somente quatro dias por semana, porque tem direito a um para ir à procura de

emprego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Dando seguimento à respostas a serem dadas aos fregueses, respondeu o Presidente da Junta à freguesa

Helena Costa que, referindo que ao existir uma sondagem, todos os elementos envolventes vão ser

abordados, existindo nessa consulta pública a hipótese de manterem a estrada como se encontrada à data.

Mais referiu que, conforme o' proposto pelo freguês Pedro Teixeira, essa Rua da Lomba tem uma extrema

necessidade de sinalização, não sendo assim permitido que qualquer pessoa estacione nessa

11la.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Relativamente à Rua Fonte do Padre, informou o Presidente da Junta que essa rua é um problema para a

Câmara Municipal, tendo inc1usivamente conhecimento dessa situação o Presidente da Câmara e o

respetivo Chefe de Gabinete. Essa rua carece de uma obra de grande intervenção, pois ter-se-á de abrir o

poço aí existente, colocar-se uma placa forte e tal leva custos consideravelmente elevados.---------------------

--- Quanto à estrada do Bairro Alto, referiu que o senhor Cadima foi abordado e que o executivo já levou

um jardineiro a esse local, a fim de serem cortados as sebes aí existentes.-----------------------------------------

--- De forma a terminar a sua intervenção, referiu o Presidente da Junta que, todas as situações reportadas

ao executivo e as demais apresentadas nas sessões de Assembleia de Freguesia, são tidas em consideração,

bem como, são apresentadas nas reuniões que os presidentes de junta têm com a Câmara Municipal.---------

Destacou que o site oficial do Munícipio de Montemor-o- Velho tem uma hiperligação, que refere" a minha
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rua", podendo ser aí exposto qualquer situação tida por pertinente à Câmara. Por fim, informou que a

estrada do campo está sob a jurisdição do INAG e tudo o que ocorrer nessa rua terá de ser notificado a estes

liltimos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Dada por encerrada a intervenção do Presidente da Junta, pediu a palavra a tesoureira, Gorete Ferraz, a

fim de informar aos presentes que as contas da junta de freguesia são passíveis de consulta por qualquer

interessado. E por esse modo, também se encontrava disponível para se reunir com qualquer freguês a fim

de esclarecer qualquer dúvida sobre tais contas, uma vez que, tinha a consciência plena que as mesmas se

encontravam certas e corretamente contabilizadas.--------------------------------------------------------------------

---Encontrando-se encerrado o ponto respeitante às intervenções do público, o Presidente da Mesa deu

excecionalmente a palavra ao freguês António Monteiro, que pediu o uso da palavra no [mal da ordem de

trabalhos, a fim de colocar algumas questões ao Presidente da Junta.-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------António Monteiro-------------------------------------------------

---o freguês pediu a sua intervenção para questionar ao Presidente da Junta o seguinte: O parque infantil a

seu ver estava ilegal, pois andam nesse parques bicicletas e cães a fazerem as suas necessidades. Dessa

forma, perguntou ao executivo se tinha consciência da tamanha gravidade; a escola da Carapinheira tem um

telhado de amianto, há mais de 30 anos, perguntando novamente ao executivo se a tinha consciência de tal

gravidade; Por fim, inquiriu o Presidente da Junta se tem conhecimento de que os Bombeiros não entram na

escola, porque o portão ainda não foi arranjado.------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Junta tomou a palavra, referindo que, quanto ao parque infantil, tal é de conhecimento

da Câmara Municipal a necessidade dessa vedação e que está a desencadear esforços, no sentido de solicitar

ao empreiteiro que realizou a obra essa dita responsabilidade.-------------------------------------------------------

--- Mais referiu que, o amianto existente no telhado da escola, já existe conforme o freguês mencionou há

mais de 30 anos e que não entende a razão de tal vir à sessão de assembleia com tamanha gravidade, uma

vez que, nessa data o amianto já era prejudicial e que tal já foi reportado à Câmara Municipal para tomar as

devidas di1igências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Por fim, informou o Presidente da Junta ao freguês António Monteiro que a proteção civil encontrava-se

a diligenciar as situações de elevada importância e que tal situação do portão da escola nunca foi reportado.

Por esse facto e todos os demais, convidou o freguês a apresentar publicamente e de forma probatória as

situações que a Junta de Freguesia tem conhecimento e que não foram resolvidas.-------------------------------

--- Dando por encerrados todos os pontos da ordem de trabalhos e a intervenção ocorrida excecionalmente, o

Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia encerrou a sessão ordinária pelas vinte e três horas e

dezassete minutos do dia vinte e dois de abril de 2016, acordando os membros presentes por unanimidade de

todos os pontos da ordem de trabalhos serem aprovados por minuta.--------------------------------------------------
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---------E eu, Patricia Isabel Rama Rocha, como I," Secretária elaborei a presente ata, que passamos a

assinar para todos os devidos e legais efeitos------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Assembleia de Freguesia

José dos Santos

A L"Secretária

(?~~c.-G":JSC~\ f?ooooRc~
Patrícia Isabel Rama Rocha


