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FREGUESIA DE CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o-Ve1ho)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATAN.o 3

SESSÃO ORDINÁRIA

---Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezasseis 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 de Assembleia, José dos Santos Duarte e Secretariada por

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

trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Períodoantesdaordemdodia:---------------

---1. Leitura da minuta da ata da sessão ordinária de assembleia de freguesia ocorrida a 22 de abril de

2016;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2. Assuntos gerais de interesse da freguesia, de acordo com o disposto no artigo 52.0 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." 2do

artigo 9. ° da lei 7512013 de 12 de setembro;----------------------------------------------------------------------------

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

---2. Deliberação sobre algumas alterações toponímicas da freguesia, de acordo com o regulamento de

toponímia municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---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.-----------------------------------

---o Presidente da Mesa deu início à sessão de assembleia, tendo verificado a ausência dos seguintes

membros: da bancada PS, Teresa Travassos.---------------------------------------------------------------------

--- A 1.0 Secretária, Patrícia Rocha, tomou o uso da palavra a fim de informar o Presidente de Assembleia
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e demais presentes, que o membro da bancada PS, Teresa Travasses, a tinha notificado que não poderia

estar presente na presente sessão de assembleia, devido ao falecimento do seu avô materno. Por essa feita a

I." Secretária informou ainda que tal membro da bancada PS, iria ser substituído na sessão ordinária por

Cristina Azedo, encontrando-se deste modo preenchidos todos os lugares da bancada PS.----------------------

--Dada por terminada a intervenção da La Secretária e encerrada a verificação dos membros presentes, 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 ordinária de

assembleia de freguesia ocorrida a 22 de abril de 2016;"-----------------------------------------------------
"

--- Para tal, o Presidente da Mesa deu novamente a palavra à L" Secretária, Patrícia Rocha, dando assim

início à leitura da minuta da ata número dois 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, foram inquiridos os membros da assembleia de eventuais reparos a serem

apresentados, não tendo existido qualquer intervenção, tendo sido levada de imediata a votação resultando

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

---Encerrado o ponto em deliberação, foi dado início ao ponto número dois do Período Antes da Ordem do

Dia" Assuntos gerais de interesse da freguesia, de acordo com o disposto no artigo 52.0 da lei 75/2013

de 12 de setembro". --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Neste período antes da ordem do dia, o Presidente da Junta requereu o uso da palavra, com o fim de

informar os membros da assembleia que, conforme o aprovado em Sessão de Assembleia de Freguesia

transacta foram os fregueses residente na Rua Casal Mato inquiridos sobre a sua posição quanto à alteração

da circulação de trânsito nessa rua. Apresentou o Presidente da Junta uma caixa onde constavam todos

esses votos, sugerindo que se procedesse à votação na presente sessão. Ao que os membros presentes e

respetivo Presidente de Assembleia não concordaram, referindo que tal contagem deverá ser feita

unicamente pelo executivo da Junta de Freguesia. Assim, propôs o Presidente da Junta à mesa se

concordariam que por cada boletim um voto, sendo tal deliberado pelos membros da assembleia, resultando

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

--- Dado por encerrado este ponto do Período Antes da Ordem do Dia, foi dado início ao ponto número um

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 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 1.---------------------------------------------
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---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, tendo solicitado o membro da

bancada PPD/PSD.CDS-PP, Marco Amaral, a fim de inquirir o Presidente da Junta se o concurso

público tinha sido publicitado na página da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------

--- A tal intervenção respondeu o Presidente da Junta, que o concurso público foi publicitado em Diário da

República, Bolsa de Emprego Público e página oficial da Junta de Freguesia, conforme o exigido por
lei.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ponto número dois do Período da Ordem do Dia "Deliberação sobre algumas alterações toponímicas da

freguesia, de acordo com o regulamento de toponímia municipal" ---------------------------------------------

--- O Presidente da Junta tomou a palavra apresentando aos membros da Assembleia de Freguesia, um

mapa que se junta à presente ata como anexo 11, onde constavam os códigos atribuídos às ruas, qual o tipo

de alteração e o nome proposto. Mais salientou que, a presente alteração toponírnica não iria fazer

alterações de sentidos de ruas, nem tão pouco grandes alterações de nome. Simplesmente o que iria ser

feito, era a correspondência factual com os registos camarários de toponímia.-------------------------------------

--- Inquiridos os membros de Assembleia de Freguesia pelo Presidente da Mesa sobre eventuais questões a
serem apresentadas, não existiu qualquer intervenção, seguindo-se à votação, resultando em aprovação por

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ponto três da ordem de trabalhos do Período da Ordem do Dia "Intervenção do
plíblico".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Interpelados os fregueses presentes para intervirem neste último ponto existiram as seguintes

intervenções: José Monteiro e Aldo Aveiro, juntando-se à presente ata a lista dos fregueses inscritos como

anexo 111.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Posto isto, o Presidente da Mesa deu a palavra ao freguês José Monteiro.-------------------------------------

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

---O freguês começou por parabenizar o executivo pelas obras por estes realizadas no Parque da Nossa

Senhora das Dores e pela plantação de árvores na freguesia. Mais referiu que, na reunião ocorrida na

Câmara Municipal em vinte e três de junho, foi referido um programa de ampliação do saneamento básico,

destacando-se a freguesia de Arazede e não a da Carapinheira. Por fim, propôs ao executivo a colocação de

um monumento alegórico aos militares que faleceram na Guerra de Ultramar.------------------------------------

=-Dada por encerrada a intervenção do freguês José Monteiro, foi dada a palavra ao freguês Aldo
~veiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------J\IdoJ\veiro------------------------------------------------------------
---o freguês começou por inquirir o executivo, se o poço que vai regar o Parque de Nossa Senhora da

Dores, foi alvo de algum estudo ou se foi só por insistência da Câmara Municipal, bem como, se não

poderia ser aumentado a barraca onde vai ser colocado o dito poço, para serem feitas umas casa de banho.

Por fim, questionou se a rua onde se encontra a D. Guilhermina se irá ser alterada para

"Carmina"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Terminadas as intervenções dos fregueses, o Presidente da Junta começou por referir que, o

monumento alegórico aos indivíduos da Guerra de Ultramar, seria uma ideia a considerar, lançando uma

proposta ao freguês José Monteiro de apresentar ao executivo a história e os fregueses que faleceram na

dita Guerra de Ultramar. No tocante ao saneamento básico, referiu que o executivo tem andado a lutar pela

colocação de mais saneamento na freguesia da Carapinheira, mas Arazede foi destacada porque tendo uma

área mais dimensional necessita de lhe ser atribuído mais saneamento. No que respeita ao furo e não poço,

informou os presente que tal advém de uma parceria celebrada entre a Junta de Freguesia e a Câmara

Municipal, sendo que, a Câmara fornece os materiais e procede à abertura do furo e a Junta de Freguesia

incumbe-se à respetiva construção. Por fim, quanto às casas de banho referiu que está dentro dos projetos

do executivo, mas recebendo a Junta de Freguesia verbas do estado e da Câmara Municipal, tem de saber

gerir tais valores, para fazer face às despesas mensais a que o executivo está obrigado.--------------------------

--- Dando por encerrados todos os pontos da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa de Assembléia de

Freguesia encerrou a sessão ordinária pelas vinte e duas horas e trinta e oito minutos do dia vinte e sete de

junho de 2016, 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 La Secretária elaborei a presente ata, que passamos a assinar

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

o Presidente da Assembléia de Freguesia

J\ La Secretária

~'C'(\v 3"'Sct~ \ ~ roere..
Patrícia Isabel Rama Rocha


