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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 

 
 

ACTA N.º 192 

No Salão Nobre da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras, sito em Castanheira do Ribatejo, pelas 21h47 do dia 21 de Dezembro de 2016, 

deu-se início à 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 – Eleição de vogal para a Junta de Freguesia; 

Ponto 2 – Tomada de posse de um eleito da Assembleia de Freguesia; 

Ponto 3 – Leitura de expediente e informação; 

Ponto 4 – Discussão e votação da ata de 29/09/2016; 

Ponto 5 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e 
relatório da situação financeira de setembro a novembro de 2016; 
 
Ponto 6 – Grandes Opções do Plano e Orçamento da Freguesia para o ano de 
2017; 

  
Ponto 7 – Tabela Geral de Taxas e Licenças para 2017; 

  
Ponto 8 – Alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia. 
 

C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia saudou os eleitos presentes, executivo da junta 

de freguesia e publico em geral, e em seguida e completou a bancada da CDU pelas 

ausências do Senhor Alberto Sousa e Senhora Sandra Miguel que foram substituídos pela 

Senhora Susana Chaparro e o pelo Senhor Martinho, respectivamente. 
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Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia. 

 

A – Período antes da ordem do dia. 

Pela bancada do PS, o Senhor Paulo Glória cumprimenta todos os presentes e faz um voto de 

pesar pelos últimos atentados ocorridos por toda a Europa. 

Pede ao Senhor Presidente da Assembleia que veja o que se passa com os Editais porque os 

mesmos não chegaram á Loja Nova e também nas Cachoeiras 

Ao Executivo da Junta comenta sobre o atraso e respectivas limpezas na zona das 

Cachoeiras, nomeadamente na estrada para os Cadafais. Comenta ainda que sabe que não é 

fácil manter as zonas mais húmidas limpas, mas pergunta se algo se passou para não estar 

limpo. 

Pergunta também se houve alguma queixa sobre o barulho do sino das Cachoeiras, para o 

sino estar silenciado partir das 22 horas, e que caso isso Cachoeiras há anos. 

Fala sobre o agrado geral da população das Cachoeiras pelo arranjo do cemitério. Pergunta 

ainda quais os moldes da intervenção do largo da fonte, pois apesar de ser do agrado geral, 

não houve qualquer anúncio da obra e do que ia surgir da mesma. 

Fala sobre a licença dos canídeos e diz que a receita na Junta não é significativa; mas 

pergunta que tipo de fiscalização é feita e informado pela Câmara Municipal para tornar esta 

receita maior e mais eficaz. 

Pergunta em que ponto de situação está o Regulamento do Pavilhão das Cachoeiras; 

Diz sobre a antiga ETAR que houve uma promessa eleitoral por parte da Ex-Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e reforçada pelo actual presidente, em requalificar 

a ETAR mas que até agora apenas houve uma limpeza do espaço. 

Em relação á Estrada do Rolim, sabe que não é competência da Junta de Freguesia mas pede 

para a Junta intervir junto da Câmara Municipal para a reparação urgente desta estrada, 

assim como dos pilaretes partidos na Urbanização S. João 2ª fase que ao serem danificados 

por acidente, os mesmo deveriam ser reparados pelo seguro, assim como o muro da 

coletividade de Santo Estevão. 

O Cruzamento da Boiça que é perigoso e necessita de um stop e bandas sonoras para uma 

maior segurança. 
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Ainda pela bancada do PS, intervém o Senhor Mário Nuno que diz o seguinte: 

Informa que traz 4 questões que já foram faladas em assembleias anteriores e começa por 

ler parte da ata anterior onde o Sr. Tesoureiro do executivo afirma que o apoio jurídico não 

pode ser prestado pela JF e que receberam várias informações da ordem dos advogados 

sobre esse assunto, e pergunta ao Executivo se reconhece a Ordem dos advogados enquanto 

entidade, e se reconhece a Anafre enquanto entidade, dizendo em seguida que em 2016 

estas duas entidades realizaram um protocolo para este apoio jurídico às autarquias, e que 

se o executivo da junta não exerce esse apoio é porque não quer. 

Diz ainda que esta é a única Junta de Freguesia do Concelho que tem a seu encargo 2 juristas 

e que outras juntas de freguesia da CDU realizam este protocolo de apoio jurídico. Informa 

ainda que a delegação da ordem dos advogados de Vila Franca de xira está disponível para 

cumprir protocolos existentes assim como fomentar outros com outras entidades.  

- Pergunta pelo estacionamento da Rua da Igreja que após intervenção por parte do SMAS o 

pavimento ficou em mau estado e com menos 2 lugares de estacionamento e pergunta se a 

Junta de Freguesia fez algo sobre este assunto. 

Faz relevo ao 1º lugar do Agrupamento de Escola D. António de Ataíde no ranking de 

avaliação das escolas públicas, salientando que o mesmo se deve a um esforço de toda a 

comunidade escolar. 

- Informa que teve contacto pela comunicação social, parece que está para avançar o 

investimento da Jerónimo Martins para uma unidade fabril na plataforma logística Lisboa 

Norte, e pergunta o ponto de situação do mesmo fazendo um aparte sobre as contrapartidas 

entretanto negociadas para a implantação da mesma na freguesia, e comenta que esta deve 

ser uma oportunidade para solicitar/negociar/exigir mais contrapartidas para a freguesia 

com a inserção de novas empresas na Plataforma Logística. Dá exemplos de 3 obras que 

devem ser incluídas nas exigências aos privados como o Centro Cultural; Lar de Idosos e 

renovação do relvado sintético do Juventude da Castanheira. 

Pergunta ainda pelas seguintes obras para a Freguesia: 

- Campo de Ténis / Acesso e arranjo paisagístico na Quinta dos Anjos / Site da Junta de 

Freguesia / Monte dos Castelinhos – identificação com setas do património histórico / 

Acessibilidade às mesas de voto (moção aprovada em Assembleia de Freguesia) / Colocação 

de bancos no exterior do centro de saúde / Requalificação da Zona Ribeirinha / EN 1.3 /  
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Requalificação do Polidesportivo das Quintas – proposta apresentada e rejeitada em 

Assembleia. 

- Menciona deixar para observação um exemplar do projecto de requalificação da estrada 

1.3 com ligação à estrada para Vila Franca de Xira. 

 

O Senhor Luís Santos da bancada da CDU cumprimenta todos os presentes e saudou o 

executivo em relação ao almoço dos idosos. 

Fala ainda sobre o rebentamento de alguns canos na freguesia e pergunta a que se deve? 

Pergunta sobre o edifício onde se situa a sede do clube das Cachoeiras, se o mesmo é 

propriedade da autarquia? 

 

O Senhor Casimiro Santos da bancada da CDU cumprimenta todos os presentes e pergunta 

sobre o parque de estacionamento no parque do Bairro Atral Cipan, solicita que o executivo 

peça à Câmara Municipal que arranje o parque de estacionamento pois o mesmo não pode 

continuar com a falta de escoamento e de pavimento que apresenta. 

Pergunta ainda sobre uma possível construção de um porto fluvial na Vala do Carregado e o 

aumento de tráfico previsto se o executivo tem conhecimento de como se processará essa 

construção. 

Sobre a Plataforma Logistica pergunta se o executivo sabe se realmente a mesma vai 

avançar ou se continua a ser um investimento sem futuro. 

 

Pela bancada do CNR, o Senhor Nuno Fera, saudou todos os presentes e pergunta se os 

pilaretes colocados na Rua do Regedor foram licenciados pela Junta de Freguesia pois esta já 

é uma freguesia com pouco estacionamento e se os ocupam com pilaretes mais deixamos de 

ter. 

Faz referência também ao 1º lugar no ranking das escolas públicas obtido pelo agrupamento 

D. António de Ataíde.  

Fala também sobre a iluminação de Natal e pergunta ao executivo se não existe uma verba 

para colocar iluminação pelo menos nas entradas da Vila. 
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Comenta ainda sobre os dejectos dos animais, se não existe a possibilidade de colocação de 

um local próprio para o efeito, dizendo no entanto que o mesmo deve ser do bom senso dos 

donos dos animais. 

 

Da bancada da CDU a Senhora Susana Chaparro, cumprimenta todos os presentes e felicita o 

Agrupamento de Escola D. António de Ataíde pelo 1º lugar do ranking em seguida lê uma 

saudação sobre os “40 Anos das Primeiras Eleições Autárquicas” (anexo 1). 

 

O Senhor José Chaparro da bancada da CDU que cumprimenta todos os presentes e pede 

desculpa pelo atraso na chegada à Assembleia. 

 

O Senhor Presidente da Mesa agradece as intervenções e passa a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta para responder às questões colocadas. 

 

O Senhor Presidente da Junta cumprimenta todos os presentes e dá inicio às respostas as 

questões levantadas: 

- Diz ao Senhor Paulo Glória que os Editais são enviados para todos os locais e confia que 

sejam afixados, vai ver o que se passa; 

- Limpezas do Ravasco, informa que são limpezas da responsabilidade da Câmara Municipal 

e que existe o problema das delimitações da estrada não serem visíveis. 

- Reparação do relógio da igreja das Cachoeiras- foi colocado um relógio novo e o 

silenciamento do relógio foi facultado por um morador que mora junto à igreja ao Senhor 

Padre e o mesmo decidiu silenciar o relógio, mas caso seja vontade de toda a população 

mantê-lo a tocar toda a noite pode voltar a falar com o Senhor Padre. 

Sobre a obra do largo da fonte das Cachoeiras, é uma obra da responsabilidade de Junta de 

Freguesia e que chegou a ouvir algumas pessoas e a resposta foi e é favorável, mas diz que 

de futuro poderá ouvira mais a população. 

Sobre as licenças dos Canídeos informa que quando tem conhecimento através da Câmara 

Municipal de a quem tem de pedir o pagamento das mesmas que o faz, mas que precisa de 

saber da Câmara Municipal. 
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Sobre as instalações do clube das Cachoeiras, informa que as mesmas pertencem à Câmara 

Municipal e que já questionou varias vezes a Câmara Municipal sobre o futuro a dar às 

mesmas. 

Pelo regulamento do pavilhão diz que ainda não tem o mesmo assim como não tem o 

pavilhão reparado nas obras solicitadas à Câmara Municipal. 

Pela limpeza e requalificação da ETAR informa que apenas a limpeza é efetuada e pela Junta 

de Freguesia. 

Na estrada do Rolim informa que conhece os pontos para intervir e que essa intervenção 

deve ser feita pela Câmara Municipal. 

Pelo cruzamento da Boiça informa que antes de colocar as bandas deveria ser reparado o 

pavimento. 

Dos pilaretes danificados na Urbanização São João 2ª fase, informa que vai solicitar à Câmara 

Municipal a recolocação dos mesmos. 

Já no muro de Santo Estevão informa que é uma falha pessoal e que vai tentar saber o que 

se passa sobre esse acidente. 

Em resposta ao Senhor Mário Nuno informa que vai rever o protocolo para ter o apoio 

jurídico e que se o mesmo não existe não é por não haver vontade mas sim porque diziam 

que era necessário pagar para o ter. 

Pelas rupturas na canalização informa que estão a surgir em vários pontos diferentes e 

calcula que seja pelo aumento do caudal, e que as reparações deixam deformações na 

estrada que só são finalizadas depois de saberem que está completamente reparada a fuga. 

O Presidente do Executivo louva o lugar obtido pelo agrupamento, assim como a Associação 

de Pais, os docentes e também à Junta de Freguesia pois também colabora para o 

desenvolver e manter o espaço da escola. 

Sobre a informação da instalação de uma unidade fabril na Plataforma Logística informa que 

tem conhecimento e que a empresa Jerónimo Martins já tinha um projecto aprovado para a 

instalação de uma plataforma junto à Atral-Cipan mas que agora irá para a PLLN. Mas espera 

para ver… 

Sobre as contrapartidas para a instalação de privados na PLLN o presidente diz que o 

necessário é que seja feito, e que essas empresas, ao se instalarem, dêem emprego à 

população da freguesia. Sobre o Lar diz que é uma obra urgente, o Auditório á muito que o 

reivindica e que o piso sintético do Juventude deve ser solicitado a outras instituições. 
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Fala ainda sobre o campo de ténis que quando se dá a possibilidade de questionar a 

população se querem ou não determinada obra, como já sucedeu para a instalação deste 

equipamento na Urbanização São João 2ª fase, as pessoas manifestam-se contra e a obra 

não avança… 

Sobre a Quinta do Anjos informa que tem de ser a Junta de Freguesia a realizar a limpeza da 

zona verde ou não será executada. 

Pelo site da Junta de Freguesia informa que já solicitou ao responsável pela manutenção do 

mesmo para a realização de um refresh mas sem sucesso até ao início desta assembleia. 

No que respeita à sinalização para e no Monte dos Castelinhos, recorda que o mesmo é 

privado e que a Câmara Municipal ficou de rever a possibilidade de colocação de placas 

indicativas assim como na A1. 

Sobre a acessibilidade às mesas de voto o Presidente diz que continua a achar que a 

alteração que foi feita do ginásio para a Casa de S. José era a que não apresentava condições 

para uma boa acessibilidade.  

Sobre o estacionamento do parque do Bairro Atral Cipan refere que foi solicitado por varias 

vezes à Câmara Municipal o arranjo do pavimento mas sem sucesso e que o mesmo não está 

pior pela intervenção da Junta de Freguesia que ainda lá coloca alguma brita.  

Refere também que o parque de estacionamento em frente aos cafés na Vala do Carregado 

teve de sofrer um rasgo desde a estrada até ao rio para escoamento da água que estava em 

risco de entrar para o café. 

Sobre os bancos no centro de saúde informa que o principal deveria ser não haver falta de 

médicos para que as pessoas não tivessem de esperar na rua. 

Em resposta à estrada Nacional 1.3, informa que a Câmara Municipal pretende ficar com a 

responsabilidade da estrada mas apenas depois de ser reparada pelo Instituto de Estradas. 

Sobre o polidesportivo das Quintas refere que pretendem repará-lo no ano de 2017. 

Sobre o terminal Fluvial informa que é um projecto que esteve em discussão pública e que a 

Junta de Freguesia deu o seu parecer, salientando que não queria voltar a ter as centenas de 

camiões pelo interior da Vila. 

Pelos dejectos caninos comenta que a Guarda Nacional Republicana está informada da 

“pouca-vergonha” e falta de valores da população que deixa os seus animais dejectarem em 

qualquer sítio. 
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Intervém o Senhor Tesoureiro que depois de cumprimentar os presentes responde a 

algumas questões como por exemplo das estradas das Cachoeiras, levantada pelo Senhor 

Paulo Glória, dizendo que não foi dito que parte destas estradas não eram limpas há mais de 

6 anos. 

Diz ainda que infelizmente não existe pessoal para conseguir fazer tudo e lamenta não se ter 

falado de situações anteriores a este executivo, como por exemplo as estradas do Picamilho 

e do Centro Equestre que todos os anos são mencionadas no plano de execução do 

executivo. 

Informa ainda que por exemplo quem tem responsabilidade de execução e nomeadamente 

a uma moção aprovada por unanimidade para a execução de obras urgentes na freguesia, é 

a Câmara Municipal e nem respondeu à Assembleia sobre a mesma moção. 

O Tesoureiro responde ainda ao Senhor Mário Nuno sobre o apoio jurídico, dizendo que o 

mesmo não referiu que esse apoio dado pela ordem dos advogados é pago pelas Juntas de 

Freguesias e que tem documentos comprovativos do mesmo dizendo ainda que os 

advogados da Junta de Freguesia não podem fornecer esse apoio. 

Falando ainda sobre as contrapartidas da PLLN informa que está de acordo que deve haver 

retorno das empresas que se venham a instalar na plataforma, mas que essas contrapartidas 

devem vir primeiro da parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e que as Juntas de 

Freguesia não foram ouvidas aquando da instalação da PLLN. 

Diz ainda que todas as obras mencionadas anteriormente foram solicitadas pela Junta de 

Freguesia, nomeadamente com o pedido das passadeiras e abrigos na EN1 para as rotundas 

na zona da Castanheira do Ribatejo e Quintas. 

 

Toma da palavra o Senhor Paulo Glória da bancada do PS, que em relação á colocação dos 

bancos em frente ao centro de saúde diz que se podemos dar um pouco de conforto às 

pessoas porque não fazê-lo. 

Diz que não está em campanha eleitoral, está aqui porque está eleito pela União de 

Freguesias e não está a criticar o trabalho do executivo, referindo que não é verdade que 

existam caminhos nas Cachoeiras que não são limpos há mais de 6 anos. Diz também que a 

estrada do Rabasco não está bem sinalizada nem bem limpa. 
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Fala o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que diz que o que nos separa são questões da 

forma de como fazer as coisas, opiniões e formas diferentes de fazer as coisas e que temos 

direito a elas, as criticas que apresentam são construtivas. 

Refere que ao mencionar as contrapartidas na altura da instalação da PLLN, essas mesmas 

foram negociadas por alguém e diz que agora se ninguém as negociar agora com a empresa 

Jerónimo Martins, de certo eles não vão fazer nada por isso. Dizendo que acha que devem 

ser as instituições a tomar de partida as negociações, e decidir o que solicitar de obras. 

Fala ainda sobre a Quinta dos Anjos que a ultima desmatação e limpeza da piscina foi feita e 

paga pelos moradores e diz que os mesmos estão disponíveis para fazer outra limpeza mas 

que acha que deve ser tomada alguma posição para a resolução deste problema. 

Sobre o Polidesportivo das Quintas diz que o mesmo não está mencionado no último 

caderno de encargos e que existem de facto varias obras para resolver mas que a opinião 

política do PS é de individualizar cada situação no sentido de as resolver da melhor forma. 

Para terminar diz não estar em campanha que a única coisa que os divide são as opiniões 

politicas e que a questão do apoio jurídico é uma “pescadinha de rabo na boca” onde vão 

surgindo outras questões e diz que irá provar que um dos advogados da Junta de Freguesia 

presta apoio jurídico noutra junta de freguesia da CDU. 

 

Fala ainda o Senhor José Chaparro da bancada da CDU, dizendo que a bancada do PS pode 

ter razão sobre a colocação de bancos junto ao centro de saúde mas não ouve esta bancada 

falar sobre a falta de médicos de família e que esta é uma situação que se tem de resolver. 

 

Fala novamente a Senhora Susana Chaparro da bancada da CDU, dizendo que como 

moradora na zona do Centro de Saúde, acha que a colocação de bancos naquela zona irá 

trazer outros problemas com a permanência de pessoas não desejadas durante a noite. 

 

Fala o Senhor Nuno Fera da bancada do CNR que e respondendo à bancado do PS, que já 

está nesta bancada há cerca de 10 anos e que não vai para a Assembleia de Freguesia fazer 

campanha nem será candidato. Comenta ainda que a CNR tem um conjunto de propostas, 

algumas delas aprovadas em Assembleia, e das quais não houve continuação pelo que agora 

no ultimo ano de mandato está cansado para tomar partido do que quer que seja. 
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O Senhor Presidente da Junta diz que sobre os bancos no Centro de Saúde, os mesmos não 

foram permitidos aquando da construção do Centro de Saúde e que devemos todos juntos a 

solicitar à Administração geral de Saúde a colocação dos bancos. 

Responde ainda sobre a limpeza dos caminhos nas Cachoeiras que tem cerca de 9 pessoas a 

menos e que fizeram várias candidaturas para ingressão de pessoal e só agora tem 

colocações realizadas e assim poderá corresponder com maior eficácia às necessidades da 

freguesia. 

Sobre o Polidesportivo das Quintas informa que desde 2009 que foi pedido para 

recuperação do mesmo antes de ser passado para a responsabilidade das Juntas de 

Freguesias. 

 

O Senhor Presidente da Mesa respondeu sobre os Editais pedindo ao Executivo para verificar 

a colocação dos mesmos em todos os locais da freguesia. 

Sugere que se faça um ofício a felicitar o agrupamento Escolas D. António de Ataíde. As 

bancadas estão todas de acordo.  

 

O senhor presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia referiu, que como se aproxima as 

24 horas, é necessário dar a palavra ao público. 

Por isso, iremos proceder ao Período reservado ao público. 

C – Período reservado à intervenção do público 

Toma da palavra a Senhora Carla Ribeiro que diz que um campo de ténis na Castanheira é 

elitista fazia mais falta uma piscina para não haver deslocação para Vila Franca de Xira ou 

Alenquer 

Como é obrigatório pagar licença pelos animais pensa que se deveria fazer um 

recenseamento de todos os animais e sensibilizar a população para isso. 

Um espaço ao pé da Escola São Sebastião, poderia ser utilizado para a construção de um 

local próprio para os animais realizarem as suas necessidades 

Ratazanas nas ruas na Urbanização São José do Marco, que passam constantemente à frente 

das pessoas e podem entrar para as casas. 
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Pombos é uma praga que não vê solução e a própria e outros vizinhos já gastaram milhares 

de euros para a limpeza dos prédios. 

Fala ainda sobre o estacionamento abusivo na Quinta São José do Marco que é um perigo 

aquele estacionamento onde não consegue passar um carro dos bombeiros em caso de 

necessidade. 

Fala sobre as marcações na rua de Paralelos que os mesmos já não estão visíveis e que são 

ocupados vários lugares por um só carro. 

 

Fala o Senhor Paulo Glória sobre o acesso à sua habitação solicitando para a colocação de 

alcatrão junto à berma. 

 

O Senhor Presidente da Junta responde dizendo que tanto o campo de ténis como a piscina 

fazem falta na freguesia e já foram solicitados pela Junta de Freguesia. 

Fala ainda sobre o recenseamento dos canídeos que o mesmo deveria ser feito e que a 

Guarda Nacional Republicana tem pode e deve actuar em caso de incumprimento, assim 

tenham possibilidades para isso. 

Sobre as ratazanas na via publica informa que já foram feitas várias desratizações e que as 

mesmas parecem não estar a surtir o efeito desejado. Informa que vai voltar a solicitar à 

Câmara Municipal nova ronda. 

Sobre os pombos informa que é um problema antigo e grave e que após várias tentativas 

para a resolução do problema, o mesmo ficou do lado da Câmara Municipal, que até agora 

nada fez. 

Sobre os problemas de estacionamento na Quinta São José do Marco informa é uma 

questão de civismo e sobre os bancos no Centro de Saúde, vai ver junto da Administração 

Regional de Saúde da viabilidade da colocação dos mesmos. 

  

B – ORDEM DO DIA: 

Ponto 1 – Eleição de vogal para a Junta de Freguesia; 

O Presidente da Assembleia pergunta às bancadas se tem algum nome a propor para a 
eleição do vogal do executivo. 
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O Senhor Mário Nuno da bancada do PS propõe para o executivo da Junta a eleita Ana Filipa 

Martins. 

O Senhor Presidente da Mesa passa a palavra ao Senhor Presidente da Junta 

O Senhor Presidente da Junta propõe para o Executivo o Senhor José Chaparro. 

 

Segue-se a votação: 

Senhor José Chaparro – 9 votos 

Senhora Ana Filipa Martins – 4 votos 

Ponto 2 – Tomada de posse de um eleito da Assembleia de Freguesia; 

O Presidente da Assembleia pede para a Senhora Susana Chaparro tomar posse como eleita 

efectiva da bancada da CDU na Assembleia de Freguesia.  

Após a tomada de posse a eleita volta para o seu lugar na bancada da CDU 

 

Ponto 3 – Leitura de expediente e informação; 

Senhor Presidente da Assembleia diz que não conseguiu enviar as respostas às moções que 

foram enviadas às diferentes instituições mas que enviará posteriormente por email. 

Informa ainda que esteve presente no almoço dos idosos e reformados da freguesia e no 

aniversário da Biblioteca Publica Fernando Gomes de Sousa. 

 

Ponto 4 – Discussão e votação da ata de 29/09/2016; 

Pergunta se existe algo a discutir sobre a ata e não existindo nada a apontar, passou-se á 

votação, onde foi aprovada por maioria (12 votos) com duas abstenções (2 da bancada da 

CDU porque não estiverem presentes nessa sessão) 

 

Ponto 5 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e 
relatório da situação financeira de setembro a novembro de 2016; 

 
O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que está tudo escrito na informação e que 

o executivo está ao dispor para responder às questões que venham a ser colocadas. 

Não existiu comentários. 
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Ponto 6 – Grandes Opções do Plano e Orçamento da Freguesia para o ano de 
2017; 

 

O Senhor Presidente da Junta leu um documento (anexo 3) 

 

Tem da palavra o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que leu um documento sobre o 

Ponto 6 (anexo 4). 

A sua declaração de voto é contra. 

 

Da bancada do CNR, fala o Senhor Nuno Fera que diz que concorda em parte com o que foi 

dito pela bancada do PS, mas que após análise do documento é com satisfação que vê uma 

série de preocupações e opções defendidas pela CNR mencionadas no orçamento e que 

apesar das prioridades de cada partido não serem as mesmas a bancada CNR não quer estar 

contra este orçamento e por isso diz que se vai abster. 

 

Tem da palavra o Senhor Luis Santos da bancada da CDU que leu um documento sobre o 

Ponto 6 (anexo 5). 

A sua declaração de voto é a favor. 

 

Fala o Senhor Presidente da Junta que pede à Senhora Técnica Helena para explicar uma 

questão colocada pela bancada do PS. 

O Presidente do Executivo informa que o valor para PPI irá ser aumentado para a revisão do 

orçamento. 

Informa ainda que o saldo a passar de 2016 para 2017 deve rondar os 80.000€. 

Fala o Senhor Tesoureiro dizendo que não é novidade a posição da bancada do PS e que 

relembra que a lei não obriga a investir em Capital e que a maior parte das receitas são em 

Correntes. Diz ainda que este executivo quer ter saldo no final do ano e que pretende 

investir na cultura recordando que é a única freguesia do concelho que gere uma Biblioteca. 

Diz ainda que este executivo faz 1 obra anual e que pretende melhorar a vida das 

populações com o curto orçamento que tem. 

Para terminar agradece aos técnicos da Junta de Freguesia pelo bom trabalho na elaboração 

deste documento. 
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Passamos á votação: 

Contra – 4 - PS 

Abstenção- 1 - CNR 

A favor – 7 - CDU 

Aprovado por maioria. 

 

Ponto 7 – Tabela Geral de Taxas e Licenças para 2017; 
 
O Senhor Presidente da Junta diz que o documento tem os valores com um acréscimo 
de 0,7% que é o valor da taxa inflação prevista para 2017. 
 
Passando á votação foi aprovado por unanimidade. 
 

  
Ponto 8 – Alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia. 

 
O Senhor Presidente da Junta diz que a alteração é para dotar uma rubrica para se 
poder contratar uma assistente operacional porque a existente vai para a reforma. 
 
Passando á votação foi aprovado por unanimidade. 
 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou de seguida a ler a minuta de ata que se 

anexa (anexo 6), colocada à votação a mesma foi aprovada por unanimidade. 

 

As bancadas e o Executivo desejam votos de Boas Festas. 

 

O Senhor Presidente da Mesa despede-se desejando também umas Santas Festas e dá por 

encerrada a sessão às 01.20 horas. 

 

A atual ata foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada pela lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo que vai ser assinada, após aprovação, 

pelo Presidente da Mesa e por quem a lavrou. 

 

Presidente:_____________________________________________________________ 

1.ª Secretária:___________________________________________________________ 

2.ª Secretária:___________________________________________________________ 


