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ACTA Nº 175 

 

 

No Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia de Castanheira do 

Ribatejo, iniciou-se, pelas 21H40 do dia 29 de Abril de 2013, mais 

uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia.  Em presença 

dos seus legítimos constituintes, procedeu-se em concordância com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 

 

A- Período antes da ordem do dia; 

 

B- Ordem do dia: 

 

Ponto 1 – Leitura de expediente e informação 

Ponto 2 – Discussão e votação da ata anterior 

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente 

da Junta; 

Ponto 4 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e 

Documentos de Prestação de Contas do ano de 2012; 

 

Ponto 5 – Aprovação da 1 ª. Revisão ao Orçamento, P.P.A. e P.P.I. 

de 2013; 

 

Ponto 6 – Apreciação do Inventário dos Bens de Imobilizado. 



 

C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

A reunião começou com a justificação por parte do Sr. Presidente 

relativamente ao atraso da 1ª Secretária, que viria também, a seu 

tempo e perante o público presente,  a pedir desculpas pelo mesmo. 

Tal atraso deveu-se, inteiramente, a uma urgência de âmbito 

profissional. 

Seguidamente, foram saudados os presentes. 

Após efectuadas as devidas substituições, deu-se formalmente 

início à assembleia. 

Pela CNR interveio o Sr. Nuno Fera, que felicitou a organização 

pelas comemorações referentes ao 25 de Abril. Colocou questões 

relacionadas com o trânsito inerente à povoação e rotunda/hospital. 

Pela CDU viria a usar da palavra o Sr. António Barroso, lendo moção 

relativa à temática da descentralização das freguesias e suas 

respectivas consequências. Mais proferiu que o documento levaria 

tramitação por diversos orgãos do poder e da comunicação social. 

Ainda pela bancada da CDU, interveio a Srª Cátia Ferreirinha, lendo 

moção relativa à proposta de lei da nova reorganização autárquica, 

mais referindo a distribuição a ser dada ao documento, que inclui, 

entre outros, o Presidente da República. 

O Sr. José Chaparro, da CDU, também deixou presente  uma 

saudação relativa às celebrações do 25 de Abril e 1º de Maio, 

felicitando a organização dos eventos envolvidos, assim como a 

adesão popular. 

Já o Sr. Paulo Batista, igualmente da CDU, viria a aplaudir o mesmo 

tema, apontando o estímulo que este tipo de eventos promove 



junto da população. Reiterou, ainda, a posição da bancada da CDU 

relativamente à sua oposição face à proposta de lei/extinção de 

freguesias. 

A bancada do PS interveio também opondo-se à proposta de 

lei/extinção de freguesias, sendo de lamentar que as intervenções 

estão inaudíveis, pelo que não poderão ser aqui reproduzidas. As 

nossas sinceras desculpas. 

Também as intervenções dos Senhores Presidentes da Junta de 

Freguesia e da Mesa da Assembleia estão imperceptíveis, pelo que 

também não caberá aqui reproduzi-las. 

O Sr Pedro Costa, da bancada do PS, viria a intervir relativamente à 

pagina 13 do documento orçamental, onde assinalou a importância 

de clarificação relativamente ao que se está a comparar – 

designações e períodos em análise. 

Interveio o Sr Tesoureiro, referindo os montantes envolvidos nos 

empreendimentos da Junta de freguesia, justificando que existiram 

reduções substanciais ao nível das despesas, não descurando o 

apoio directo e indirecto às instituições de solidariedade social. 

Interveio O Sr Presidente da Mesa, sendo inaudível o seu discurso. 

De seguida fez uso da palavra a Srª Cátia Ferreirinha, louvando o 

trabalho dos funcionários da autarquia. Acrescentou algo mais que 

está também inaudível. 

Intervieram várias pessoas sem que seja perceptível os seus 

discursos, pelo que os mesmo não poderão ser reproduzidos. As 

nossas desculpas pelo facto. 

 

Relativamente à Acta Minuta, destacam-se as seguintes 

deliberações: 



Ponto 4 - Aprovado por maioria, com 12 votos a favor (8 

CDU+4PS)e uma abstenção (CNR). 

Ponto 5 – Aprovado por unanimidade. 

 

A presente acta foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei nº 

169/ 99 de 18 de Setembro, alterada pela lei nº 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, pelo que vai ser assinada, após aprovação, pelo Presidente 

da mesa e por quem a lavrou. 

Presidente:_______________________   

1ª  Secretária:_____________________ 

2ª  Secretária:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


