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ATAS
Acta no4 de 2021

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma

horas, reuniram em Assembleia de Freguesia, na sede da Junta de Freguesia de Carnide,

sita na rua Principal número setenta e um, ao abrigo da Lei n' l-N2020, de 19 de Março,

que consagra medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica

provocada pelo coronavírus, procede à ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n'10-

N2020, de 13 de Março, e aprova as medidas excecionais e temporárias de resposta à

situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COY-2, agente causador da

doença Covidl9, a senhora Sofia Amado Gonçalves na qualidade de Presidente de Junta

de Freguesia, os seúores Joel da Mota Pedrosa na qualidade de secretário da respectiva

Junta e Fernando Luís Gaspar Couto na qualidade de tesoureiro da mesma, bem como de

Manuel Morgado Gaspar na qualidade de Presidente de Mesa da Assembleia de Freguesia

e Ana Sophia Gaspar na qualidade de 1u secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia

que assumiu o secretariado e ainda dos membros Cecília Maria Mendes Morgado, José

Costa Soares, Gonçalo Alexandre Ferreira Leal, João Manuel Ferreira Gomes, Maria

Odete de Jesus Pereira, Vítor Manuel Mendes Morgado e Marisa Mota Ferreira.

O Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes.-----

Dando início à reunião passou-se ao ponto I do período antes da ordem do dia.----:---
Período antes da ordem do dia:

Ponto 1 - Discussão, votação da ata n"412021da sessão ordinária do dia 2110912021

O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia perguntou aos presentes se tinham

dúvidas quanto à ata da reunião anterior e se haveria algum ponto que gostariam que fosse

esclarecida. Não havendo esclarecimentos a prestar, o Sr. Presidente da Mesa da

Assembleia colocou a votação este ponto, tendo sido aprovada por maioria com 4 votos

a favor e cinco abstenções.

Os membros da assembleia da bancada do PS, Vítor Morgado e Marisa Ferreira frzeram

registo da sua declaração de voto. Declaram que se abstêm devido a não terem estado

presentes nesta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Carnide

Foi pedida apalavra por parte do membro de assembleia Marisa Ferreira para solicitar

maior informação nas atas lavradas, para que sejam inscritos os nomes dos intervenientes

aquando das suas intervenções ao longo da assembleia.---------

Folha 26

T

rì

!) JIIFIL _ PORTO PROCESSADO POR COMPUTADOR



Passou-se ao ponto seguinte

Ponto 2 - Informação da Norma de Controlo Interno da Junta.-

Foi dada a palavra à Sra. Presidente de Junta Sra. Sofia Amado Gonçalves que informou

os presentes que esta norma contém os elementos necessários ao sistema de controlo

intemo da Freguesia englobando os métodos e procedimentos necessários à organização

e controlo dos serviços.-----------

Ponto 3 - Informação da Sra. Presidente de Junta, sobre a actividade da junta -----

Foi dada apalavra à Sra. Presidente de Junta Sra. Sofia Amado Gonçalves que informou

os presentes sobre as atividades desenvolvidas pela Junta, designadamente:

o A tomada de posse do executivo actual foi no dia l0 de Outubro de 202I e no dia

seguinte foi feita uma reunião com o pessoal da junta para dar coúecimento das

repartições de funções pelos membros do executivo e o levantamento de

necessidades existentes na freguesia;

o Foi informado que quem monitoriza o trabalho dos assistentes operacionais dos

serviços exteriores é o Joel Pedrosa que na sua ausência será substituído pela Sra.

Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves e pelo tesoureiro Fernando Luís

Gaspar Couto.

o Nestes 2 meses e meio de mandato realizaram-se os seguintes trabalhos:

,/ limpezade valetas, caminhos e aquedutos;

,/ limpeza do cemitério antes e após o Dia dos Finados;

,/ colocação de redes/grade nos muros situados na frente e na lateral do Centro

de Saúde de acesso ao parque de estacionamento de modo a assegurar a

segurança dos peões;

,/ manutenção das vias;

'/ colocação de redes de ocultação (redes verdes) na vedação dos contentores de

grande capacidade, habitualmente designados por monstros, para que se torne

mais agradável à vista.

'/ Colocar pavé no passeio da escola;

'/ Reparação do parque infantil no Centro Escolar;

,/ Colocação de decoração de Natal no Centro Escolar;

o Relativamente à Comissão Social Inter-freguesias:
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'/ Foi concluída a obra, iniciada no mandato anterior no âmbito do programa

AMPHARA, da casa do Sr. Adelino Oliveira, no Palha-Carga;

,/ Foi feita a verificação das habitações sociais para avaliar o seu estado de

conservação.

,/ Foi promovida uma sessão de esclarecimento aberta à comunidade no dia

l8ll2l202l sobre medidas de segurança a atender no uso do telemóvel;

'/ Organizaçáo de um passeio virtual a Lisboa para os seniores para o dia

0711212021, tendo sido cancelado devido à implementação de novas medidas

de combate à pandemia;

'/ Verif,rcação e encamiúamento de algumas situações a necessitar de apoio

social.

,/ Distribuição de cabazes de Natal a 3 famílias carenciadas da freguesia;

'/ A JFC idealizou um projecto "{Jm bebé, uma árvore" que consiste em plantar

uma árvore por cada bebé que nasce na freguesia no ano anterior. Houve

contacto por parte da JFC à Nestlé que tem um projecto semelhante. Ficou

marcada uma reunião, por videoconferência, para o dia 07/01/2022 oom a

directora de Marketing da Nestl e para esclarecimentos acerca de uma possível

parceria para este projecto;

,/ Lançamento da Bolsa Local de Voluntários que consiste em ajudar quem mais

precisa. O mote para este projecto é de que cada um de nós tem algo que possa

partilhar, ajudando o próximo. Assim quem tiver interesse, pode-se inscrever

para assim haver distribuição das diversas actividades/áreas;

Organização do evento "Magia do Natal", que envolvia as associações da

freguesia com atuações, workshops e barraquinhas para a angariação de fundos

para essas mesmas associações que viram as suas receitas diminuídas e/ou

inexistentes devido à pandemia. No entanto devido ao estado de calamidade

anunciado no dia 25llll202l foi decidido cancelar este evento mantendo-se

apenas o espetáculo de circo "Cardinali Junior" no dia 1811212021que teve uma

boa aderência nas duas sessões que foram promovidas e atuação do Grupo

Amador de Teatro de Almagreira no dia 1911212021. Espera-se que se possa

realizar em pleno o evento inicialmente previsto no ano 2022;
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o Houve a vinda do comboio de Natal a Carnide no dia 091121202I onde as crianças

passearam pelas ruas da freguesia. Os idosos do Centro Social de Carnide não

puderam estar presentes por estarem em isolamento;

o Vinda do Teatro Ambulante Natal Mágico no dia I4ll2l202l2 com apeça Alice

no país das Maravilhas;

o Desafio das decorações de Natal com material reciclado com muito boa aderência

por parte da comunidade;

o Preparação do PPI2022;

o Visita do Eng. Nuno Mota à freguesia para levantamento das necessidades das

redes viárias, verificação do que está pendente relativamente aos passeios,

abatimentos de estradas e raízes nas estradas. Estas situações já haviam sido

reportadas mas não reparadas;

o Pedido de placas de sinalização à CMP (12 STOP com prumo, 5 placas

localidades e 19 placas de indicação);

o Formação de tractores: já deu início uma turma no dia 0311212021estando mais

duas turmas que irão iniciar nos dias 1410112020 e do dia 17/0212022 já,

preenchidas. Havendo uma terceira turma com inscrições em curso.

A Sra. Presidente de Junta parabenizou a Sara Gaspar, natural e residente da nossa

freguesia, por esta ter sido eleita a primeira jovem autarca do concelho de Pombal. A Sara

Gaspar juntamente com mais de 1700 alunos participou nesta eleição. "Jovem autarca" é

o nome de um projecto pioneiro lançado pelo executivo da CMP e que, pela primeira vez,

desafia os jovens, entre os 12 e os 16 anos a participarem na vida autárquica com o

objectivo de potenciar comportamentos de cidadania ativa e governança partilhada,

valorizando as opiniões dos jovens e das suas perspectivas para o futuro. O que motivou

a Sara a participar deste projecto foi também o facto de ter participado no projecto 'oA

História das Gerações" promovido pela junta de freguesia de Carnide no Verão de202l.

A Sra. Presidente de Junta parabenizou igualmente a Marisa Ferreira, natural e residente

da nossa freguesia e membro da assembleia, por ter sido eleita no dia 16 de Dezembro

como representante do Conselho Municipal da Juventude no Conselho Municipal da

Educação

A Sra. Presidente de Junta disponibiliza a ajuda do executivo e da junta para qualquer

assunto que seja necessário tanto à Sara Gaspar como à Marisa Ferreira.
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Após intervenção da Presidente da Junta, foi pedido apalawa por parte do membro da

assembleia Vítor Morgado que foi concedida pelo Presidente da Mesa da Assembleia de

Freguesia Manuel Morgado Gaspar. Nessa intervenção foi pedido que fossem retirados

da ordem de trabalhos os pontos 9) e 10) desta sessão ordinária. A justificação foi baseada

no Decreto-Lei 24198, de 26 de Maio que aprova o estatuto do direito à oposição em

particular remetendo-se para o artigo 4'- direito à informação. O membro da assembleia

Vítor Morgado afirma que não foi respeitado o direito à oposição por parte do executivo

da Junta. Perante a assembleia foi pedido por parte da Sra. Presidente de Junta que o

membro da assembleia Vítor Morgado confirmasse se o mesmo não reuniu com a

Presidente e a Marisa Ferreira para devida apresentação das suas propostas para o

orçamento para2022. O mesmo respondeu que de facto tiúam vindo a uma reunião no

dia 22 de Dezembro a pedido da Sra Presidente no dia 20 de Dezembro. Por sua vez o

membro da assembleia Vítor Morgado perguntou quando é que o executivo se reuniu para

aprovação do orçamento, tendo a Sra. Presidente de Junta respondido que o executivo

reuniu-se no 23 de Dezembro tendo sido lavrada a respecÍiva ata de aprovação do

orçamento para o ano 2022. O membro da assembleia Vítor Morgado reage com dúvida

uma vez que as cópias do orçamento de 2022 e Plano Plurianual 202312026 bem como

das Grandes Opções do Plano, PPI e PPA 2022-2026 têm inscrita a data de 20 de

dezembro de 2021, pelo que solicitou a apresentação da ata da reunião do executivo do

dia 23 de Dezembro para comprovar estes factos. A Sra. Presidente de Junta responde

que naquele momento não tem possibilidade de o fazer pois são documentos que são

elaborados e arquivados pela administrativa da junta de freguesia mas que assegura que

a reunião foi feita no dia 23 de Dezembro após a reunião com a oposição no dia 22 de

Dezembro, esta última agendada de acordo com a disponibilidade dos membros Vítor

Morgado e Marisa Ferreira, respeitando assim o direito à oposição. O membro da

assembleia Vítor Morgado insiste novamente que as datas não conferem o direito à

oposição e mesmo que as datas ali transcritas fossem do dia 23 de Dezembro, estas não

cumprem o prazo legal entre a reunião para discussão do orçamento e o da realização da

sessão. A Sra. Presidente de Junta assume esse facto e responsabiliza-se por qualquer

consequência que venha nesse sentido. O membro da assembleia Marisa Ferreira alertou

para o facto de ser obrigatório as atas serem tomadas públicas. A Sra. Presidente de Junta

conhrmou que tem conhecimento desse facto e que as mesmas estão elaboradas e
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apresentadas nesta mesma sessão mas que de facto ainda não foram publicadas no site da

Junta de Freguesia. A senhora Presidente de Junta clarificou que a reunião de junta esteve

inicialmente marcada para o dia 20 de dezembro e que por motivos pessoais foi

reagendada para o dia 23; mais informou que, por lapso dos serviços, nas cópias

distribuídas aos membros da assembleia não havia sido corrigidaadataem conformidade,

pelo que informa os membros que, para todos os efeitos, onde se lê 20 de dezembro, deve

ser considerado 23 de dezembro. A Sra. Presidente de Junta lamentou o sucedido,

esclarecendo os factos e assegurando que foi tudo feito com respeito ao direito à oposição.

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Manuel Morgado Gaspar perguntou aos

membros da assembleia Vítor Morgado e a Marisa Ferreira se aceitavam os

esclarecimentos prestados pela Sra. Presidente de Junta e se ainda pretendiam retirar os

pontos 9) e 10) da ordem de trabalhos. Os membros da assembleia Vítor Morgado e

Marisa Ferreira, ainda apresentaram algumas reticências relativamente às datas

apresentadas e insistiram que não foi respeitado o direito à oposição, aceitando no entanto

que estes pontos se mantivessem perante um pedido de desculpas apresentado à

assembleia pela Sra. Presidente de Junta e exigindo a apresentação da ata da reunião do

dia23 de Dezembro para a comprovação das datas. A Sra. Presidente de Junta lamentou

afalta de confiança por parte dos membros Vítor Morgado e Marisa Ferreira, afirmando

que agiu de boa-fe e com toda a transparência. Afirmou ainda que já assumiu o lapso.

Ainda assim, a dada altura o membro da assembleia Vítor Morgado mencionou que não

foram tidas em conta as propostas apresentadas pela oposição. A Sra. Presidente de Junta

respondeu ao mesmo, perguntando se tiúa analisado bem o orçamento apresentado antes

de proferir tal afirmação. O membro da assembleia Vítor Morgado afirmou que sim, que

o leu e que neúumas das propostas apresentadas pela oposição estão contempladas no

orçamento. Perante tal resposta a Sra. Presidente de Junta respondeu que iria esclarecer o

membro da assembleia quando estiver a apresentar as considerações relativas ao

orçamento no ponto 9

Passando ao período da Ordem do Dia:-------------

Ponto 4 - Apresentação, discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de

Freguesia 202112025.

A Sra. Presidente de Junta apresentou aos presentes o regimento da assembleia de

freguesia. Este documento tem por objecto disciplinar o funcionamento da Assembleia

de Freguesia, direitos, deveres e competência dos seus membros, a constituição da mesa

de assembleia, suas competências bem como a constituição de comissões e grupos de
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trabalhos. O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto, que foi

aprovado por maioria com I voto de abstenção por parte do membro da assembleia Vítor

Morgado.

Ponto 5 - Apresentação, discussão e aprovação do Código de Conduta da Freguesia

de Carnide.-----------

A Sra. Presidente de Junta apresentou aos presentes o regimento da assembleia de

freguesia. Este documento pretende "essegurar a criação de um instrumento de

autoregulação e de compromisso de orientação, estabelecendo-se os princípios e

critérios orientadores que nesta matéria devem presidir ao exercício de funções

públicas". A Sra. Presidente de Junta referiu alguns artigos deste código de conduta

nomeadamente o artigo 4o que dizem respeito aos princípios gerais de conduta como por

exemplo a prossecução do interesse público e boa administração, a transparência, a

imparcialidade, a integridade e honestidade, o respeito interinstitucional entre outros

princípios presentes neste artigo, referiu também os deveres e falou acerca das ofertas.

Este documento deve ser aprovado a cada início de mandato. São normas que regem as

condutas dos membros que exercem funções na Junta de Freguesia de Carnide, e o mesmo

deve ser votado, aprovado e posteriormente publicado no Diário da República. O Sr.

Presidente da Assembleia colocou a votação este ponto, eue foi aprovado por

unanimidade.

Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação sob proposta da Junta, atribuir a uma

via de comunicação no lugar do Martim-Godim, a denominação "Travessa do

Maltês"

A Sra. Presidente de Junta informou os presentes de uma travessa no Martim-Godim que

não tem designação toponímica e que, neste momento, é necessário proceder à sua

atribuição devido a uma construção de uma moradia que ali se vai erguer. Assim a Sra.

Presidente de Junta vem propor à assembleia de freguesia o nome de "Travessa do

Maltês" no lugar do Martim-Godim. Tendo início na Rua do Vale Freixo, lugar de

Martim-Godim, depois do no 34, terminando no no 27 da Rua do Cemitério, Martim-

Godim. O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto, que foi aprovado

por unanimidade.

Ponto 7 - Apresentação, discussão e aprovação da tabela das Taxas e Licenças

aplicadas na secretaria para o ano 2022.
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A Sra. Presidente explicou que as taxas aplicadas em 2021 se mantêm para 2022 não

havendo qualquer alteração. O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este

ponto, que foi aprovado por unanimidade.------

Ponto 8 - Apresentação, discussão e aprovação do Mapa de Pessoal da Junta de

Freguesia para o ano2022.

A Sra. Presidente de Junta propôs à assembleia o Mapa de Pessoal da Junta para o ano

2022. O mapa de pessoal foi apresentado da seguinte forma: já ocupados por tempo

indeterminado estão 2 postos de trabalho na categoria de Assistente Técnico e 2 postos

de trabalho na categoria de Assistente Operacional/Serviços Exteriores. Por contrato a

termo estão 2 postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional/Serviços

Exteriores que têm contrato celebrado até Julho 2022. Por criar está um posto de trabalho

com contrato a tempo indeterminado na categoria Assistente Operacional I Auxiliar

Administrativa que se refere à administrativa que se encontra atualmente no Centro de

Saúde de Carnide. O vencimento desta administrativa está a ser suportado pela junta de

freguesia para evitar a possibilidade de fecho desta unidade de saúde por falta de

administrativa. O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto, que foi

aprovado por unanimidade.------

Ponto 9 - Apresentação, discussão e aprovação da proposta da Junta sobre o

Orçamento para o ano 2022 e Plano Orçamental Plurianual2023l2026.

A Sra. Presidente de Junta apresentou à assembleia um conjunto de considerações e

esclarecimentos acerca do Orçamento para o ano 2022 e do Plano Orçamental Plurianual

202312026.

O executivo da Junta de freguesia elaborou um PPI para o ano de 2022 que foi apresentado

ao presidente da Camara Municipal de Pombal e respectivo executivo, com um total de

28 propostas de investimentos de capitais e de recursos humanos para a freguesia de

Carnide. Assim o PPI que serviu de base para elaboração do orçamento foi o seguinte:

Área do Apoio Social, Saúde e Bem-Estar:

o Apoio financeiro para a contratação de mais uma técnicapara a Comissão Social

Inter-freguesias na ârea da Psicologia;

o Apoio financeiro para pagamento do vencimento auferido pela administrativa do

Centro de Saúde;

Área do Desporto eLazer:
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o Iluminação do campo de futebol;

o Prolongamento do passeio ribeiriúo para o parque de merendas;

o Rega e iluminação solar do parque ribeiriúo;

o Completar o parque infantil do parque ribeirinho.

o Substituição do parque infantil do Centro Escolar de Carnide

Área da Cultura e Educacão:

o Abertura da biblioteca escolar ao público para Julho 2022;

o Apoio na reparação dos vitrais da Igreja de Camide;

o Apoio no projecto da Orquestra Santo Elias;

o Monumento de homenagem aos presidentes de Junta da Freguesia para celebração

dos 70 anos da freguesia;

Área da Economia e Desenvolvimento:

o Projecto nazona industrial para Carnide, Vermoil e Meirinhas;

o Revisão do PDM com plano de pormenor para a sede de freguesia;

Área da Floresta

o Manutenção dos caminhos florestais;

o Construção de tanque de reserva de água para combate contra incêndios;

o Formação e equipamentos voluntários;

Área do Ambiente:

o ExecuÇão do saneamento básico (Vale daCruz, Estrada da Guia);

o Requalificar das fontes da freguesia;

o Ampliação do cemitério;

o Instalação de sistemas de energias renováveis nos espaços públicos;

Área do Rede Viária e Pedonal:

o Reparação da Rua do Vale das Moitas;

o Asfalto na Rua das Centieiras, dos Picotos, do Parque de Merendas /Picotos, Vale

Cinzeiro/Rua da Igrej a;

o Projetar passeio pedonal na Feteira.

Área do Funcionamento administrativo e Logístico:

o Aquisição d equipamento informáticos para centro de partilha jovens e seniores;

o Aquisição de equipamentos/ferramentas para equipa de cantoneiros;
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o Aquisição de carrinha de 9 lugares para transporte de crianças.

A oposição por sua vez apresentou ao executivo um conjunto de 3 propostas para serem

consideradas no orçamento, designadamente:

L Criação de um gabinete de apoio às comunidades emigrantes;

2. Descentralização das assembleias de freguesia;

3. Psicóloga afecta à junta de freguesia.

Relativamente a estes pontos foi tomada em consideração a proposta no 3 que é um ponto

em comum com as propostas deste executivo à CMP e está mencionada no orçamento

com a rubrica de Receitas criada com a designação CMP - Apoio Psicóloga.

Em relação ao ponto no 2 esta não foi considerada no orçamento porque esta proposta não

acaneta custos, mas no entanto de acordo com o que consta o art. 4o e o art. 5o do

Regimento de Assembleia de Freguesia que passo a transcrever

I - A assembleia de Freguesia tem a sua sede no edifício da sede da Freguesia, sito na

rua Principal no 7 l, 3 I 05-028 Carnide.---

Art. 5o - Lugar das Sessões------------

I - As sessões da Assembleia de Freguesia realizam-se, por norrna, na sede indicada

2 - Excecionalmente e por razões justificadas, as sessões podem realizar-se noutro lugar,

para o efeito j ulgado conveniente."----------

A Sra. Presidente de Junta após esta apresentação de propostas tanto do executivo como

da oposição prosseguiu com as considerações ao orçamento.

A previsão das despesas de Capital é de 274.848,50€ representando assim 42oÁ do

orçamento total. Em relação a despesas correntes, estas foram orçamentadas em

373.428,98€ representando 58% do orçamento. Assim, o orçamento para o ano de 2022

perfaz um total de 648.274,48€.-------

Nas despesas de capital a Sra. Presidente de Junta realçou as seguintes rubricas:

o Viadutos, atïuamentos e obras complementares no valor de 35.000,00€;-----------

o Iluminação pública no valor de 10.000,00€;---------

o Prolongamento do Passeio Ribeiriúo no valor de 8.000,00€------------

o Rega e iluminação solar Parque Ribeiriúo no valor de 20.000,00€; ---------------

o Parque infantil do Parque Ribeiriúo no valor de 10.000,00€; ---------

o Requalificar as fontes da freguesia no valor de 5.000,00€; ----------
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o Construção de tanque de reserva de água combate contra incêndios no valor de

40.000,00€;

o Viação rural no valor de 500.00€;---

o Sinalização e trânsito no valor de 500.00€;

. Amplificação do cemitério no valor de 120.000,00€;

o Carriúa de 9 lugares de transporte de crianças no valor de 15.000,00€; -----------

o Equipamento de informática no valor de 5.000,

. Software de Informático no valor de 100,00€;

o Equipamento administrativo no valor 2.644,50€;

o Ferramentas e utensílios no valor de 2.000,00€;

o Outros investimentos no valor de 1,00€;

Há rubricas que já se encontram abertas para a possibilidade de serem realizadas caso

haja apoios por parte da CMP. A Sra. Presidente de Junta perguntou aos presentes se

tiúam alguma dúvida ou algum ponto que gostariam de ver esclarecidos. O membro da

assembleia João Gomes pediu que lhe esclarecessem acerca da rubrica Avaliação de

Desempenho Funcionários - SIADAP. A Sra. Presidente de Junta esclareceu que é uma

empresa externa que trata da avaliação de desempeúo dos funcionários públicos

obrigatório por lei. Foi esta mesma empresa que tratou da regularizaçáo dos contratos

precários dos funcionários da junta em 2018

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto, que foi aprovado por

maioria com duas abstenções apresentadas pelos membros de assembleia Vítor Morgado

e Marisa Ferreira. Estes fizeram uso da palavra para registo da sua declaração de voto.

Abstiveram-se nesta votação alegando não ter confiança nas datas dos documentos, pelo

facto de não terem sido disponibilizados os documentos que comprovem que a reunião

de junta se efetuou no dia 23 de dezembro, afirmando que o direito à oposição não foi

respeitado.

Ponto 10 - Apresentação, discussão e aprovação da proposta da Junta para as

Grandes Opção do Plano, PPI e PP^202212026.

A Sra. Presidente de Junta propôs à Assembleia de Freguesia que delibere a aprovação

das Grandes opções do Plano de202212026.Das rubricas existentes no PPI 2022 aSra.

Presidente de Junta realçou os seguintes projetos:

1,L
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. aquisição de fotocopiadora para a secretaria da junta de freguesia no valor de

o construção de tanque de reserva de água para o combate a incêndios no valor de

40.000,00€;

. ampliação do cemitério no valor de 120.000,00€;-------

o Rega e iluminação solar Parque Ribeirinho no valor de 20.000,00€;----------------

o Instalação de sistemas de energias renováveis nos espaços públicos no valor de

1 0.000,00€ ;-- --- --- -- -- -

o Aquisição de carrinha de 9 lugares de transporte de crianças no valor de

I 5.000,00€; ------------

o Associação de pais - Encargos funcionários e acordo financeiro no valor de

o Famílias Programa - melhoramento habitação degradável no valor de

2.644,50€:

o Convívios / Eventos no valor de 5.000,00€.

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou em votação este ponto, que foi aprovado

por maioria com duas abstenções apresentadas pelos membros de assembleia Vítor

Morgado e Marisa Ferreira. Estes fizeram uso da palavra para registo da sua declaração

de voto. Abstiveram-se nesta votação alegando não ter confiança nas datas dos

documentos, pelo facto de não terem sido disponibilizados os documentos que

comprovem que a reunião de junta se efetuou no dia 23 de dezembro, afirmando que o

direito à oposição não foi respeitado.

Ponto ll - Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia

sobre o pedido de autorização prévia à Assembleia de Freguesia para a assunção de

compromissos plurianuais, nos termos do art. 12'do DL 12712017 de 21106; ---
A Sra. Presidente de Junta vem solicitar à Assembleia de Freguesia autorização genérica

para a assunção dos compromissos plurianuais que venham a ocorïer no ano económico

de2022. Este pedido deve-se sobretudo à obra da ampliação do cemitério que certamente

será uma obra plurianual

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou em votação este ponto que foi aprovado

por unanimidade.
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Antes de passar à Intervenção na Generalidade a Sra. Presidente de Junta pediu que fosse

retomada apalavra para informar os presentes acerca da situação financeira da junta à

data de 2311212021

Situação financeira da Junta:

A Sra. Presidente de Junta informou todos os presentes da situação financeira à data de

231 1212021, que é a seguinte:

Dívida a fornecedores: 0€

Total Geral de Receitas a receber: 10.841.57€

o Aprovação de apoio financeiro que falta receber da Câmara no valor total de

9.542,99C

1. Subsídio porteiro eléctrico do Centro Escolar: 1.193,10 €;

2. Subsídio para obras da casa do Sr. Adelino Oliveira: 3.026,30€,;

3. Subsídio transporte escolar 2021 : 5.323,59€;

o Total das Receitas a receber relativamente ao pagamento de despesas por parte

dos pais: 1.298,58€

l Diúeiro a receber dos Pais refeições e ATL Férias: 998,58€

2. Receitas do cemitério em 2021 com as aberturas de covas: 300,00€

O saldo existente nos bancos Crédito Agrícola e de 21.365,01€ e em fundo de maneio

encontra-se 569.59€. O total é de21.934,60€.

Ponto 10 - Intervenção na generalidade.

O membro da assembleia Cecília Morgado interveio parafazer um reparo relativamente

às intervenções dos membros da oposição Vítor Morgado e Marisa Ferreira. No entender

da Cecília Morgado foi muito desagradável o que aconteceu e pediu que não voltasse a

acontecer este tipo de situações. O membro da assembleia Marisa Ferreira disse que não

poderia ter agido de outra forma pois podem haver consequências ao aprovar estas

situações e náo fazer estes reparos. ---------- -

A Marisa Ferreira pretende saber quando é que são as reuniões públicas do executivo. A

Sra. Presidente respondeu que a mesma seria à segunda e, ou à terceira segunda-feira de

cada mês, ainda a definir. Assim que essa definição for possível será anunciada e

publicada.-
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O presidente da mesa da Assembleia colocou a votação a proposta para elaboração da ata

por minuta. A respectiva proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos

membros da assembleia Vítor Morgado e Marisa Ferreira.---

Nada mais havendo atratar, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a

sessão incumbindo à lu secretaria da mesa da Assembleia Ana Sophia Gaspar, de redigir

e escrever a respectiva acta que foi aprovada por minuta

O Presidente:

O 1o Secretário: êne, <iris.Fr,q

ry
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