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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 2 

SESSÃO ORDINÁRIA 

 

---Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte nesta freguesia, reuniu-se às vinte e uma 

hora 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 Andreia Margarida Gomes Rama Monteiro ------- 

--- O executivo fez-se representar, nesta sessão, pelo seu Presidente, Vítor Manuel Pardal Monteiro, o 

secretário António Pires Oliveira. --------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- Ordem de trabalhos ---------------------------------------------- 

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

1. Leitura da minuta da ata da sessão extraordinária de assembleia de freguesia ocorrida a 24 de 

fevereiro de 2020, nos termos do artigo 57.º da lei 75/2013 de 12 de setembro; --------------------- 

2. Assuntos gerais de interesse da freguesia, em cumprimento 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.º 

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

2.  Deliberação, sobre a prestação de contas do ano financeiro de 2019, em cumprimento com o 

disposto na alínea b) 2.ª parte do n.º 1 do artigo 9.º e n.º 2 do artigo 11.º da lei 75/2013 de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Deliberação sob proposta do executivo, sobre a 1.ª alteração do orçamento de 2020 e ao plano 

plurianual de investimento, em cumprimento com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º 

da lei 75/2013 de 12 de setembro e o DL 57/2019 de 30 de abril, na sua atual redação dada pela 

lei 2/2020 de 31/03; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Apreciação sobre o inventário e cadastro dos bens da freguesia, em cumprimento com o disposto 

na alínea b) 1.ª parte do n.º 1 do artigo 9.º e n.º 2 do artigo 11.º da lei 75/2013 de 12 de setembro;  

--- Por forma a ser iniciada a presente sessão ordinária, o Presidente de Mesa de Assembleia deu início 

ao ponto número um do período antes da ordem do dia: Leitura da minuta da ata da sessão 

extraordinária de assembleia de freguesia ocorrida a 24 de fevereiro de 2020, nos termos do artigo 

57.º da lei 75/2013 de 12 de setembro, tendo dado a palava à primeira secretária de mesa de 

assembleia, Patrícia Rocha. 

 --- O presente ponto foi imediatamente submetido à apresentação de eventuais reparos e votação, uma 

vez que, tinha sido a respetiva ata enviada anteriormente aos respetivos membros. ------------------------ 

 --- Não tendo sido existido reparos e sujeito a votação,   a ata da sessão extraordinária de 24 de fevereiro 

do presente ano,  foi aprovada por  unanimidade.--------------------------------------------------------------

--- Posto isto, o  Presidente de Mesa  deu início ao ponto número  dois  do período antes da ordem do 

dia: “Assuntos gerais de interesse da freguesia, em cumprimento com o disposto no artigo 52.º da 

lei 75/2013 de 12 de setembro”.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Neste ponto existiu a intervenção do membro da bancada CDU, Paulo Galvão e da bancada 

PPD/PSF.CDS-PP, Paulo Góis. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Intervenção do membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Paulo Góis. ---------------------------------- 

------------------------------------------------------ Paulo Góis ----------------------------------------------------- 

“ O mundo inteiro está envolvido com a situação do COVID 19 e estamos perante uma grave crive 

económica. Por este motivo, deverá igualmente existir na freguesia de Carapinheira, situações de 

carência e não tenho conhecimento se estará a ser feito ou tomadas medidas por forma a ser averiguada 

essa situação. Aproveitando este assunto, pergunto ao executivo o que tem sido feito, relativamente à 

desinfeção de ruas, nos espaços públicos de maior frequência, nomeadamente no Centro de Saúde, 

farmácia, bancos, etc…. Existiram alterações provocadas pelo estado de emergência que nos 

encontramos a viver e as pessoas deixaram de poder fazer as suas análises clínicas e algumas foram 

reencaminhadas para Montemor-o-Velho. Não sei se o executivo tem conhecimento, mas estes 

reencaminhamentos para o centro de Saúde de Montemor, geram uma tremenda confusão e 

inclusivamente uma dificuldade enorme às pessoas que para terem consultas, pois têm de subir escadas. 

Aproveito também para demonstrar o meu descontentamento, pelo facto de as pessoas no Centro de 

Saúde de Carapinheira, estarem a ser atendidas à janela, ao frio, sem terem onde se sentar e até mesmo 

abrigarem-se da chuva. Entendendo, haver a necessidade de ser feita alguma pressão sobre o delegado 

de saúde. Por fim, a minha intervenção também se deve a uma situação colocada numa sessão de 

assembleia anterior, acerca o litígio/ reclamação com a oficina de metalurgia, que fez a reparação do 
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pavilhão multiusos. Gostaria de saber em ponto está a situação, uma vez que teve apoio do estado de 

um valor considerável.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do membro da bancada CDU, Paulo Galvão. ------------------------------------------------ 

------------------------------------------------- Paulo Galvão -------------------------------------------------------

----- “Pegando no tema do COVID, eu tenho visto em alguns espaços públicos na nossa freguesia, uma 

falta de cuidado de alguns cidadãos e acho que poderia haver uma campanha ou alguns placares a 

reforçar o uso de máscara e o distanciamento social. Também tomei conhecimento de que existiu uma 

suspensão de circulação de carreiras e que alguns autocarros estão a ir com uma lotação acima do 

permitido nesta fase. Assim, gostaria de saber se têm conhecimento desta situação e também quero 

referir que a partir de setembro as aulas irão iniciar-se, tendo a nossa freguesia alunos que carecem 

de deslocação para Montemor-o-Velho. Aproveitando este tema das escolas e pelo facto de ter existido 

uma municipalização escolar, considero existir aqui uma hipótese de se ajudar a economia local com 

estas refeições escolares. Pois, se houver contratação com empresas exteriores, a comida chegará aos 

seus destinos já muito tempo depois de ter sido confecionada. Outra situação que quero abordar é sobre 

a limpeza das bermas. Sei que existe um protocolo com a limpeza das bermas e terá assim de ser o 

mesmo cumprido. Por fim, assunto cheias. Nas últimas cheias, aparentemente parece que tudo correu 

bem por parte das intervenções públicas, mas com o tempo vão-se conhecendo outros pormenores. Por 

exemplo, casa da D. Dulce e do Sr. Pardal da Lavariz, foi invadida pelas águas das cheias. E, houve 

um aviso de evacuação. Só que, depois não existiu qualquer ajuda, porque os meios estavam 

concentrados no Casal Novo do Rio. Assim, como não se percebe, porque é que depois de terem sido 

os cidadãos afetados pelas cheias, têm de vazar as fossas a seu custo, uma vez que, ficaram cheias por 

essa situação das cheias. Anteriormente e nas outras cheias já existentes, a Câmara Municipal assumiu 

esse custo, mas agora não o fez. Ainda sobre essa situação, tomei conhecimento que os Bombeiros 

Voluntários de Montemor-o-Velho, foram limpar a via pública e depois fizeram a limpeza em alguns 

particulares e noutros não. O Estado deve tratar com cuidado as vítimas e aqui o Estado é Câmara e 

Junta de Freguesia. Parecendo que depois das luzes mediáticas, esqueceram-se de prestar o devido 

auxílio a quem precisava.”------------------------------------------------------------------------------------Por 

forma a responder aos membros designados, foi dada a palavra ao Presidente de Junta.-----------------

------------------------------------------  Presidente de Junta ------------------------------------------------ “ 

Boa noite. Respondendo primeiramente ao Prof. Paulo Góis, cumpre-me informar que foi efetivamente 

feito um apoio social. Inclusivamente foi criada uma linha de apoio pela Câmara de Municipal a esta 

situação de COVID 19 e há realmente alguns casos de carência. Quanto à desinfeção, foi feita uma vez 

no espaço urbano. Porém, não foi mais vezes feita, porque a Direção Geral de Saúde considera que 

não traz qualquer benefício para a saúde pública, antes pelo contrário. No que diz respeito ao Centro 
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de Saúde, considero que realmente não é um atendimento correto. E, por essa razão falei com o 

Delegado de Saúde e pelo menos já consegui com que os utentes entrassem na sala. Quanto à hipótese 

de ser colocado aí bancos ou cadeiras é complicado, uma vez que, não é assegurado que tais espaços 

são sempre desinfetados. Relativamente ao que sucede no Centro de Saúde de Montemor, não tenho 

qualquer conhecimento dessa situação. Sobre o pavilhão Multiusos, temos o jurídico a tratar desse 

assunto. Desde já informo que, presentemente há uma tentativa de acordo entre advogados, para que 

seja a empresa LP Ascenso a fazer a manutenção do edifício durante determinado período. Tivemos de 

proceder a reparação de algumas telhas que se danificaram pela tempestade Leslie, para podermos 

assim arrendar o espaço à empresa ABMG  (Águas do Baixo Mondego e da Gândara). Respondendo 

agora ao Prof. Paulo Galvão, tenho a dizer que mal iniciou o período de estado de emergência, houve 

uma grande sensibilização por parte da Junta de Freguesia, tendo sido distribuídos flyers pela casa 

dos nossos fregueses. Quanto à suspensão de carreiras, não tenho conhecimento dessa situação, 

sabendo somente que existiu um pedido de informação à Câmara sobre esse assunto. Sobre a 

alimentação das nossas crianças, como irão saber na minha apresentação, há em andamento a 

celebração de um contrato inter administrativo entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. 

Assim, a Câmara Municipal dará essa verba e nós posteriormente iremos fazer essa adjudicação a 

entidades locais. As limpezas de verbas estando em standby, porque estamos em período de 

contingência, havendo assim um limite de trabalho. Por fim, as cheias. Tenho a afirmar que aquilo que 

tomou conhecimento, não corresponde à realidade dos factos. Quem teve nas ocorrências, sabe que 

fizemos as evacuações de forma atempada e tanto os Bombeiros como a Proteção Civil estiveram a 

100% na causa. Foi o Presidente de Junta da Freguesia de Carapinheira que disse à Câmara Municipal 

para ser feita a evacuação do freguês Pardal, tendo sido tudo o que estava ao nosso alcance e prestado 

o devido auxílio.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nada mais havendo a tratar, o Presidente de Mesa deu 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.º 2 do artigo 9.º da lei 75/2013 de 12 de setembro------------------------------------------ 

--- O Presidente da Junta de Freguesia apresentou o assunto em epígrafe à Assembleia de Freguesia, 

onde sintetizou a atividade financeira da mesma, a sua capacidade de endividamento, a listagem de 

obras e fornecimentos adjudicados, bem como, a limpeza a alguns espaços degradados situados na 

freguesia de Carapinheira, ficando a constar a referida apresentação como anexo I à respetiva ata. ---

- 

--- Neste ponto não existiu qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------- 

--- Seguidamente foi dado início ao ponto número dois do período da ordem do dia: Deliberação, 
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sobre a prestação de contas do ano financeiro de 2019, em cumprimento com o disposto na 

alínea b) 2.ª parte do n.º 1 do artigo 9.º e n.º 2 do artigo 11.º da lei 75/2013 de 12 de setembro; -

--- Tendo sido o documento objeto de deliberação entregue anteriormente aos membros presentes, foi 

dada a palavra aos membros que requereram a sua intervenção, nomeadamente, ao membro da 

bancada CDU, Paulo Galvão e  PPD/PSD. CDS-PP, Paulo Góis. ---------------------------------------- 

--- Intervenção do membro da bancada CDU, Paulo Galvão----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Paulo Galvão------------------------------------------------------ 

--- “Nas receitas, o protocolo dos CTT têm uma previsão de € 6000,00 ( Seis mil euros) e foram pagos 

só € 1.097,00 ( mil e noventa e sete euros)? Nas despesas há €  4.487 (quatro mil quatrocentos e 

oitenta e sete euros) a título de representação, o que é isso? -------------------------------------------- 

---Intervenção do membro da bancada PPD/PSD.CDS-PP, Paulo Góis----------------------------------- 

------------------------------------------------ Paulo Góis -------------------------------------------------------- 

---” Ponto 3.4 nas despesas, temos € 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos euros) é referente a que? 

O que é a aquisição de bens de capital? Alimentação e confeção, temos € 2070,00 (dois mil e setenta 

euros) e géneros para confecionar temos € 250,00 (Duzentos e cinquenta euros), o que é? Ponto 1.3- 

Rendimentos de propriedade num montante de € 12.700,00 (doze mil e setecentos euros) diz respeito 

a que? Por fim, 2.3 – venda de bens de investimento, terrenos, do que se trata? ----------------------- 

--- Por forma a responder aos presentes membros, foi dada a palavra à tesoureira do executivo, 

Gorete Ferraz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------- Gorete Ferraz -------------------------------------------------- 

---“Até há pouco tempo, nós comprávamos o material dos CTT e depois vendíamos. Porém a margem 

de lucro é muito baixa.  Entretanto, deixámos de ter esses produtos e temos os que os CTT fornecem. 

A representação é o que presidente e outros vogais do executivo recebem mensalmente. A ass istência 

técnica são as despesas que temos por exemplo com freesoft e konica minolta. A aquisição de bens 

de capital, é a aquisição da máquina. A alimentação diz respeito aos bens que a Junta de Freguesia 

fornece por exemplo num lanche e almoços a serem pagos aos trabalhadores que vêm da Câmara. 

Os rendimentos de propriedade é o valor a receber pelo arrendamento de salas e restaurante 

“Encosta S. Pedro”. Por fim, a vendas de bens de investimento e terrenos, são as receitas dos 

sepulturas e jazigos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Posto isto, o membro da bancada CDU, Paulo Galvão, pediu a palavra.------------------------------- 
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--- Intervenção do membro da bancada CDU, Paulo Galvão. --------------------------------------------------

----------------------------------------------  Paulo Galvão  --------------------------------------------------------- 

--- “Em relação à prestação de contas do ano 2019, conseguimos ver que o executivo não apresentou 

projetos inovadores. Por isso, não encontramos um cêntimo sequer na rubrica do estado. Nas despesas, 

vemos que as cresces e as escolas somam um pouco mais de 1.000,00€ (Mil euros), embora tenha sido 

gasto mais dinheiro em almoços e jantares. A execução de 2019 do Plano Plurianual de Investimento, 

tem tido resultado anual em menos de 31% ao nível da execução global de 21%. No fundo, as obras 

que apresentam nesse plano plurianual, são na maioria remendos e nem estes foram executados. Por 

este motivos, vou votar contra. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nada mais havendo a tratar, seguiu-se para votação, resultando numa aprovação  por  maioria,  com 

cinco votos a favor da bancada  PS,  dois votos contra da bancada CDU e da bancada PPD/PSD.CDS-

PP e duas abstenções da bancada PPD/PSD.CDS-PP.-------------------------------------------------------- 

---Seguindo-se a ordem de trabalhos, foi dado início ao ponto número três do período da ordem do 

dia: Deliberação sob proposta do executivo, sobre a 1.ª alteração do orçamento de 2020 e ao 

plano plurianual de investimento, em cumprimento com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

9.º da lei 75/2013 de 12 de setembro e o DL 57/2019 de 30 de abril, na sua atual redação dada 

pela lei 2/2020 de 31/03”----------------------------------------------------------------------------------------- 

---Neste ponto a tesoureira do executivo, Gorete Ferraz, referiu : “ Há a necessidade desta revisão ao 

orçamento, porque temos uma diferença no saldo de gerência de € 2.662,31 ( Dois mil seiscentos e 

sessenta e dois euros e trinta e um cêntimos) e para o podermos contemplar, teremos de fazer esta 

revisão”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Não tendo existido qualquer intervenção, submetido o presente ponto a votação, resultou numa 

aprovação por maioria,  com cinco  votos a  favor  da bancada  PS, três votos a favor da bancada  

PPD/PSD.CDS-PP e um  voto contra  da bancada  CDU.---------------------------------------------------- 

--- Por forma a terminar, foi dado início ao ponto quatro do período da ordem do dia: “Apreciação 

sobre o inventário e cadastro dos bens da freguesia, em cumprimento com o disposto na alínea 

b) 1.ª parte do n.º 1 do artigo 9.º e n.º 2 do artigo 11.º da lei 75/2013 de 12 de setembro”----------

--- O Presidente de Junta tomou a palavra, referindo que os bens são os mesmos que existiam em 

2019, não tendo existido qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------

--- Deliberados todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa de Assembleia de 
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Freguesia encerrou a sessão ordinária às vinte e duas horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis  

de junho de dois mil e vinte, aprovando os membros presente e por unanimidade de todos os pontos 

da ordem de trabalhos serem aprovados por minuta. ------------------------------------------------------------ 

--- Em cumprimento do disposto no artigo 57.º da lei 75/2013 de 12 de setembro a Primeira Secretária, 

Patrícia Isabel Rama Rocha, lavra a presente ata, que será assinada pelos membros da mesa de 

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

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

 

 

José dos Santos Duarte 
 

A 1.ª Secretária 
 

 
 

Patrícia Isabel Rama Rocha 
 

A 2.º Secretária 

 

____________________________________ 

Andreia Margarida Gomes Rama Monteiro  


