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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 3 

SESSÃO ORDINÁRIA 

 

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

quarenta e cinco 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. Deliberação sob proposta do executivo, sobre o código de conduta para a freguesia de 

Carapinheira, em cumprimento com o disposto no artigo 19.º da lei 52/2019 de 31 de julho;------------- 

2. Deliberação sob proposta do executivo, sobre a requalificação urbana do “Lavadouro do Corgo”, 

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

3.  Deliberação sob proposta do executivo, sobre a isenção de taxas de inumação da freguesa “Irene 

da Conceição Carajoinas” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Deliberação sob proposta do executivo, sobre o mercado grossista relativamente ao mês de 

março, abril e maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Deliberação sob proposta do executivo, sobre o código de conduta para a freguesia de 

Carapinheira, em cumprimento com o disposto no artigo 19.º da lei 52/2019 de 31 de julho.”----- 

--- Iniciado o presente ponto, o membro da bancada CDU, Paulo Galvão, pediu o uso da palavra, a qual 

foi concedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Intervenção de membro da bancada CDU, Paulo Galvão.---------------------------------------------------

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

-- “ Nós vamos deliberar um documento que já se encontra na página da Junta. Denota alguma 

soberania do executivo. Os membros da Assembleia de Freguesia não são tidos em conta.” ---------- 

--- Por forma, a responder à referida intervenção, foi dada a palavra ao Presidente de Junta.---------- 

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

--- “Temos todos respeito por vocês. O ponto aqui é deliberação. Fui eu que meti na página da Junta de 

Freguesia e devia ter sido feito até dia 28 de fevereiro e por essa razão foi colocado antes. ---------------- 

--- 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 uma abstenção da bancada  

CDU.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes de ser dado início ao ponto seguinte, a  primeira secretária  da  Assembleia de Freguesia,  

pediu a palavra para informar os demais presentes, que o executivo requereu a introdução dos pontos aqui 

designados como ponto 03 e 04, tendo sido a referida introdução aprovada por unanimidade.--------------

--- Seguindo-se para o ponto dois  do período da ordem do dia: “Deliberação sob proposta do executivo, 

sobre a requalificação urbana do “Lavadouro do Corgo”, em cumprimento com o artigo 9.º da lei 

75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Foi dada a palavra ao Presidente de Junta  tendo este referido: ----------------------------------------- 

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

--- “Há intenção do executivo dar destino aquele lavadouro, uma vez que se encontra em péssima 

condições. Houve por parte de alguns residentes locais, um pedido para reparar. E, deixo em aberto 

propostas para se proceder à requalificação. “----------------------------------------------------------------- 

--- Neste ponto existiu a intervenção do membro da bancada PPD/PSF.CDS-PP, Paulo Góis. ----------- 

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

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

--- “Realmente esse espaço foi construído para uma determinada função que já não se justi fica. Era aí 

utilizado água de rede pública.  Aquele lavadouro deve ser realmente reparado e tornar-se num espaço 

agradável.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Nada mais havendo a tratar, o  Presidente de Mesa  deu início ao ponto número três  do período da 

ordem do dia: Deliberação sob proposta do executivo, sobre a isenção de taxas de inumação da 

freguesa “Irene da Conceição Carajoinas.---------------------------------------------------------------------

--- Neste ponto da ordem de trabalhos, a  primeira secretária de Assembleia de Freguesia, Patrícia 



3 

 

Rocha, ausentou-se e foi substituída pela Segunda Secretária, Andreia Monteiro, em virtude de razões 

profissionais não poder deliberar sobre o ponto em questão.--------------------------------------------------- 

--- O Presidente de Junta referiu: “É  a Assembleia de Freguesia que deve decidir sobre a isenção ou 

não das taxas. Foi feito um requerimento pelo filho desta freguesa, para a isenção da taxa de inumação, 

uma vez que não tem capacidade financeira para pagar o funeral. “ ------------------------------------- 

--- Submetido o presente ponto a votação, resultou numa aprovação por unanimidade. -------------- 

--- Seguidamente, o Presidente de Mesa deu início ao ponto quatro do período da ordem do dia: 

Deliberação sob proposta do executivo, sobre o mercado grossista relativamente ao mês de março, 

abril e maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Foi dada a palavra ao Presidente de Junta, tendo sido por este dito: --------------------------------- 

--- “Esta é uma situação que corre da Pandemia. Durante os meses de março, abril e maio, não houve 

feira nem mercado e por esta razão não me parece justo estar a cobrar taxas aos comerciantes, 

propondo assim essa isenção.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Neste ponto interveio o membro da bancada CDU,  Paulo Galvão.------------------------------------- 

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

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

--- “A CDU concorda plenamente e podia ficar aqui já decidido, que caso volte a haver restrição, a 

taxa será logo suprimida.” -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Submetido o presente ponto a votação, resultou numa aprovação por unanimidade. ----------- 

--- Deliberados todos os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa de Assembleia de 

Freguesia encerrou a sessão ordinária às vinte e três horas e dez 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 
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A 1.ª Secretária 
 

 
 

Patrícia Isabel Rama Rocha 
 

A 2.º Secretária 

 

____________________________________ 

Andreia Margarida Gomes Rama Monteiro  


