ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

ACTA N.º 181
No Salão Nobre da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras, sito em Castanheira do Ribatejo, pelas 21h21 do dia 29 de Abril de 2014, 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 – Leitura e expediente e informação;
Ponto 2 – Discussão e votação da acta 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 de 2013;
Ponto 5 – Aprovação do Regulamento do Sistema de Controlo Interno;
Ponto 6 – Apreciação do Inventário dos Bens de Imobilizado.
C – Período reservado à intervenção do público.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia saudou os presentes e completou a bancada da
CDU que pela ausência do Senhor Casimiro Santos, que se encontrava fora do país, foi
substituída pela Senhora Ana Filipa Almeida

Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia.
Pela bancada da CNR, o Senhor Nuno Fera, saudou todos os presentes e felicitou o executivo
pela organização das comemorações do 25 de Abril e que foi mais forte porque se deu em
mais pontos da freguesia.
Em segundo lugar pergunta pelo pavilhão da Vala do Carregado que foi atribuído à APS e se
a Junta teve alguma influência e se houve alguma preocupação da Câmara Municipal em
saber se havia mais alguma instituição interessada no pavilhão.

Tomou da palavra a Senhora Cristina Artilheiro da bancada do PS que cumprimentou todos
os presentes e perguntou se havia alguma possibilidade de colocar mais algum caixote do
lixo junto á APATI, restaurante e frutaria porque no fim-de-semana acumula muito lixo.
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De seguida leu uma moção sobre o despedimento de postos de trabalho da Atral-Cipan, que
se anexa (anexo n.º 1).

Tomou da palavra a Senhora Ana Sousa da bancada do PS que leu uma moção sobre o 1.º de
Maio, que se anexa (anexo n.º 2)

De seguida tomou da palavra o Senhor Paulo Glória da bancada do PS que cumprimentou
todos os presentes e vem saudar o 25 de Abril e os dias que vivemos, saudar a Junta de
Freguesia, o executivo e os seus funcionários porque é sempre dias de muito trabalho e
porque sabemos que sem eles não seria possível chegar onde se chegou.
Diz que representa um pouco as Cachoeiras e sabe o bom trabalho que foi feito, pena o
público não aderir às comemorações.
Sabemos que foi feito uma campanha anti 25 de Abril nos dias das comemorações, a
ignorância leva a que tal aconteça, não estamos a comemorar um partido, não estamos a
comemorar uma coligação, não estamos a comemorar nada religioso, estamos a comemorar
algo que fez parte das nossas vidas, isto que hoje se está aqui a passar já é resultado disso,
hoje estamos aqui eleitos democraticamente, estamos a representar a população, somos
livres para isso é pena que as pessoas não percebam isso.
Questionar ainda o Senhor Presidente da Junta se já tem o regulamento ou perspectivas
disso para o pavilhão das Cachoeiras.

Fala o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que cumprimenta todos os presentes e diz que
vai dividir a sua apresentação em dois momentos:
- num primeiro momento apresenta uma proposta sobre a “acessibilidade para todos ás
assembleias de votos e alteração das suas localizações”, que se anexa (anexo n.º 3);
- num segundo momento vai colocar questões ao executivo da Junta, mas pede para falar
depois.

Tomou da palavra o Senhor Alberto Sousa da bancada da CDU que cumprimentou todos os
presentes e leu uma saudação sobre o 1.º de Maio, que se anexa (anexo n.º 4).
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De seguida a Senhora Sandra Miguel da bancada da CDU saúda todos os presentes e lê uma
moção sobre o 25 de Abril, que se anexa (anexo n.º 5).

Ainda da bancada da CDU tem da palavra o Senhor Joaquim Carnana que cumprimenta
todos os presentes e lê uma moção sobre as extensões da freguesia, que se anexa (anexo n.º
6).

Retoma da palavra o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que coloca as seguintes questões
ao executivo:
- Na Rua da Barroquinha, no acesso á Quinta dos Anjos, está estacionada uma rulote
sensivelmente há 15 dias, a rua não tem largura e se existir o cruzamento entre duas
viaturas é muito complicado, pergunta de a Junta de Freguesia podia intervir com as forças
de segurança no sentido de se falar com o proprietário da rulote para a estacionar em outro
local;
- Sobre as comemorações do 25 de Abril, gostava de reforçar uma ideia que ficou na reunião
preparatória para as comemorações, não foi possível comemorar em Santo Estevão mas
pensa que para o ano devemos fazer um esforço para que existam naquele lugar;
- Informa sobre o mau estado no passeio no entroncamento com a Rua Padre António, não
sabe se o mau estado do passeio se deve ao estacionamento incorrecto de viaturas ou á
intervenção no subsolo de alguma entidade, importava apenas que a Junta de Freguesia
pudesse fazer esses apuramento e pudesse diligenciar a reparação desse passeio;
- Existe uma escadaria que ladeia todo o topo norte da Urbanização São João de Marco
pergunta de a Junta de Freguesia podia colocar um corrimão que pudesse auxiliar as
pessoas;
- Existe Rua Palha Blanco, mais ou menos em frente á APATI, duas papeleiras que estão em
mau estado saber se a Junta de Freguesia pode proceder às suas substituições;
- Sobre o Monte dos Castelinhos reforça a ideia para a Junta de Freguesia colocar sinalética
direccional ao longo da estrada nacional e dentro da própria freguesia para os Montes dos
Castelinhos;
- Existem muitos vidros caídos junto á Junta de Freguesia é perigoso para as crianças que
vêm para o Parque Infantil, se era possível limpar;
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- Uma nota sobre as campanhas eleitorais e a sua publicidade que fica depois das
campanhas, porque existe um pendão da bancada CNR que ainda não foi retirado, quando
se termina as campanhas os matérias devem ser retirados;
- No acesso ao Centro de Saúde vindo da Cevadeira as pessoas fazem corta-mato na zona
verde logo a seguir á escadaria de acesso, será que se poderia fazer ali alguma coisa para
evitar essa situação?
- Uma última questão para o Presidente da Mesa da Assembleia, tínhamos no início do
mandato abordado que se deveria fazer reuniões informais com a população. Pergunta se
seria ainda este ano fazer essas reuniões com a população da Vala e das Quintas, porque já
fizemos com as Cachoeiras.

Falou o Senhor José Chaparro da bancada da CDU que cumprimenta todos os presentes e lê
uma saudação ao 25 de Abril, que se anexa (anexo n.º 7).
Diz ainda que o Senhor Mário Nuno e a Senhora Cristina Artilheiro falaram em contentores
do lixo e diz que a Urbanização São José do Marco também tem os contentores sempre
cheios.
Em relação á escadaria que está na Urbanização é realmente muito perigosa e devia ter o
corrimão, mas espanta-se que quem licenciou a obra não teve isso em atenção.

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, começa por fazer referência
às saudações e moção sobre o 25 de Abril esclarece que foi com a colaboração da
Assembleia de Freguesia, as escolas e o movimento associativo que tudo foi possível
agradecendo o facto. Chama a atenção para a exposição que se encontrava no salão nobre
da Junta e que ainda se pode visualizar (parte dela).
Em relação ao pavilhão da ADCVC diz que oficialmente a Junta de Freguesia não tem
qualquer conhecimento formal de que o pavilhão estava entregue á APS, assim como não
tem do pavilhão do bairro do PER. É hábito da Câmara Municipal não consultar e nem
informar a Junta de Freguesia.
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Diz que em relação á recolha do lixo, realmente a mesma não está a ser feita diariamente e
que nas zonas rurais ainda é pior, informa que ligou para a directora de serviços da Câmara
Municipal alertando para as várias queixas que tem recebido da população das Cachoeiras e
Quintas. A senhora directora respondeu que houve realmente problemas mas que a recolha
iria ser reforçada com horas extraordinárias.
Sobre o pavilhão das Cachoeiras já falou com o vereador novo mas vai voltar a falar.
Ainda sobre o 25 de Abril foram convocadas as duas associações das Cachoeiras mas
nenhuma apareceu, diz ainda que provavelmente terá que enviar uma carta registada. Em
relação á não comemoração do 25 de Abril em Santo Estevão, diz que ainda está a tempo
até ao fim do ano, pelo que ainda tem ideias de realizar algo com a colectividade.
Sobre as acessibilidades às mesas de voto diz que a Junta de Freguesia já está a pensar em
fazer algo, não para estas eleições mas para outras.
No entanto diz que sobre os locais actuais, a escola S. sebastião tem acesso por 3 lados,
sobre o ginásio do Juventude diz que a entrada e as condições no interior não são as
melhores e que estão a estudar uma alternativa ao ginásio.
Em relação á roulotte estacionada na Rua da Barroquinha, diz que vai pedir á GNR para lá
passar e alertar o proprietário da mesma.
Sobre o passeio da Rua Padre António Bianchi, diz que possivelmente terá sido um carro
pesado a danificar o passeio e que no dia seguinte iria verificar e pedir á Câmara Municipal a
vinda dos calceteiros para a reparação.
Em relação ao pedido do Senhor Mário Nuno para se colocar lajetas na relva da Urbanização
São João 2.ª fase, diz que existe um passeio. No entanto a hipótese não está excluída e irá
ser analisada; sobre a escadaria da Quinta de São José do Marco, o corrimão já está
parcialmente feito e será instalado por completo quando tiver pessoal para o colocar, apesar
disso já deveria estar colocado; na Rua Palha Blanco a papeleira será substituída assim como
outras que estejam danificadas; sobre a sinalética para o Monte dos Castelinhos na Estrada
Nacional, diz que esse ideia já foi comentada com a Câmara Municipal, não só para a Estrada
Nacional como também para a Auto-Estrada, irá ser visto com a Brisa.

Terminadas as respostas diz que quer dar uma ênfase especial á questão da acessibilidade
para as mesas de voto e que já estão a estudar as opções e que irá ver o melhor para a
freguesia.
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Diz ainda que sobre o pavilhão das Cachoeiras diz que já foram colocadas tabelas de
basquete e que já foi autorizada uma partida para utilizar o pavilhão.
Para terminar e sobre o 25 de Abril o Presidente da Junta dá os parabéns á Senhora Alicia
Rodrigues pela disponibilidade e o trabalho realizado e que estava exposto no pavilhão. Diz
ainda que o evento foi anunciado e promovido e que foi pena as pessoas não apareceram.
O Senhor Presidente da Junta passa a palavra ao Senhor Tesoureiro que cumprimentou
todos os presentes e diz que sobre o pavilhão da Vala do Carregado e como nenhum
habitante da Vala teve coragem para defender aquela associação e como o pavilhão estava
fechado, nós ainda propusemos á Câmara Municipal que havia uma comissão de festas sem
sede, uma comissão de caçadores que também não tem sede, um coro a ensaiar na Junta de
Freguesia, mas foi entregue a uma nova instituição, o que não tenho nada a opor. Só
lamenta que a Câmara Municipal não tenha tido o respeito pela Junta e pela Assembleia de
Freguesia em não comunicar o que se estava a passar.
O problema dos contentores junto á APATI, a senhora Cristina Artilheiro sabe perfeitamente
que tem sido uma luta muito grande, também sabemos que a recolha do lixo já teve muito
bem mas neste momento está péssima.
Sobre os acessos às mesas de voto, nós estamos plenamente de acordo e já andamos há
muitos anos a falar nisso e vamos resolver.
O Senhor Presidente da mesa agradeceu a intervenção de todos e pensa que estamos todos
esclarecidos.
Em relação á pergunta do Senhor Mário Nuno á mesa da Assembleia sobre em se fazer
reuniões/visitas aos locais de freguesia da parte da mesa da assembleia teremos toda a
vontade e disponibilidade de o fazer e pensa que as outras bancadas não terão nada contra,
visto ser para o interesse de todos e poderemos marcar já para o mês de Maio uma visita
entre todos aos diversos pontos da freguesia.

O Senhor Presidente agradeceu a intervenção de todos e não havendo mais ninguém para
falar, coloca as moções à aceitação da mesa.
Aceites as moções são colocadas à discussão.
Sobre a moção - Solidariedade com os trabalhadores da Atral-Cipan – como ninguém quis
intervir e passou-se de seguida à votação da moção onde é aprovado por unanimidade.
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A moção sobre o 1.º de Maio é colocada à discussão como ninguém se pronunciou,
passamos á votação, onde é aprovada por unanimidade.

A moção sobre os 40 anos da revolução de Abril é colocada à discussão como ninguém se
pronunciou, passamos á votação, onde é aprovada por maioria com 8 votos a favor da CDU,
4 votos a favor do PS e 1 abstenção da CNR.

Sobre a moção sobre a extinção de freguesias existem as seguintes intervenções:
- O Senhor Mário Nuno da bancada do PS disse que não é a primeira vez que abordamos a
questão das freguesias, o PS revê-se no documento apresentado mas não concorda com o
ponto 1 da moção. É entendimento pessoal que o nosso país precisava de uma revisão
administrativa, territorial e autárquica, não se revê na reforma tal como ela existe. Mas tem
a opinião, que neste momento quem governa o país é uma coligação entre o PSD e CDS e
espera que em um próximo momento de eleições legislativas o partido que seja escolhido
para governar seja o PS, mas mesmo que não seja, o próximo governo não pode passar 4
anos a desfazer tudo o que o actual governo fez.
Acha que devemos fazer um caminho que é dar tempo ao tempo, verificar como é que as
coisas funcionam e lutar pelo reforço do poder local democrático que foi algo que o 25 de
Abril nos trouxe;
- O Senhor Paulo Glória da bancada do PS disse que não queria desvirtuar esta moção, mas
não queria estar só a olhar para o seu umbigo, bem sabemos que foi extinta as freguesias da
Castanheira e Cachoeiras e foram extintas muitas outras freguesias sem nenhum sentido
mas não vamos agora voltar atrás, sou a favor de uma reforma a sério;
- O Senhor José Chaparro da bancada da CDU diz que é o ponto de vista da bancada do PS e
que o da sua bancada não é em nada parecido, porque quando dizemos reafirmar a
devolução das freguesias é porque nós sabemos que Cachoeiras há muitas ao longo do país.
Quer queiram ou não isto foi uma grande palhaçada;
- O Senhor Mário Nuno da bancada do PS diz que está solidário com o colega de bancada,
Senhor Paulo Glória, mas nós estamos solidários com as pessoas que votaram em nós, não
me interessa que a minha colega esteja contra ou não, tenho que estar solidário com quem
nos colocou aqui para defender os interesses da população;
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O Senhor Joaquim Carnana da bancada da CDU diz que como Cachoeirense e
Castanheirense, porque nasceu na Castanheira e mora nas Cachoeiras, por muita vontade
politica que nos tenhamos há uma coisa que nós não conseguimos ganhar ás pessoas neste
tempo que já passou de união das freguesias, é a aproximação dos eleitos á população,
porque os eleitos, nas Cachoeiras, não lhes dizem nada, não os conhecem, não existem
aproximação. Essa relação é que tem de voltar a existir, talvez daqui a 10 anos, porque leva
o seu tempo a ganhar a confiança das pessoas;
- O Senhor Paulo Glória da bancada do PS diz que crê que não foi bem percebido, não está a
favor do que se passou e está plenamente de acordo com o que o Senhor Joaquim Carnana e
o Senhor José Chaparro disseram, o que não está de acordo é que se ande tudo para trás
porque tudo isto teve custos enormes, o que acredita é que possa ser feito uma reforma a
sério;
- O Senhor Mário Nuno deixa duas notas sobre duas questões que o Senhor José Chaparro
referiu. 1 – Não vale a pena fazer jogos de palavras porque qualquer um dos eleitos que aqui
estão foram eleitos pela população, na bancada do PS está uma coisa antes das opções do
partido que é a solidariedade para cada um dos colegas desta mesa. 2 – Tudo o que o Senhor
Joaquim Carnana disse, pensa que vale a pena trazer á próxima Assembleia de Freguesia um
conjunto de medidas que possam ser adoptadas pela Junta de Freguesia para estabelecer
contactos com as operadoras de transportes, com os bombeiros, a interligação ao Centro de
Saúde.

O Senhor Presidente da Mesa agradeceu as intervenções e diz que também queria moderar
esta situação porque estamos a fugir ao tema da moção, o que está em causa são os pontos
da moção e é isso que nos devemos limitar.

Tem da palavra o Senhor Nuno Fera da bancada do CNR que diz que concorda plenamente
com o que disse o Senhor Presidente da Mesa, pensa que o contexto da moção já é
suficiente para se votar ponderadamente. Em relação a esta moção vai ser solidário com a
posição que sempre teve.

Fala ainda o Senhor José Chaparro da bancada da CDU que diz ao Senhor Mário Nuno que
não lhe quis dar uma lição de moral apenas comentou o acto solidário para com o colega de
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bancada. Há uma coisa que nos temos que lembrar, já votamos contra a extinção de
freguesias e é isso que vamos continuar a fazer.

Interveio o Senhor Presidente da Junta que pegando nas palavras do Senhor José Chaparro,
porque não quer falar da moção, foi vontade das populações a não extinção das freguesias e
também concorda que não façamos já a reviravolta, mas temos que pensar nisso e não
poderemos deixar de lutar.
Em relação ao que foi dito pelo Senhor Mário Nuno da bancada do PS, sobre os serviços que
deveriam ser agregados na mesma freguesia, a Junta já está a fazer isso, já falámos com a
rodoviária e com os bombeiros. Todo o trabalho da União de Freguesias está a ser feito.

A moção é colocada á votação, mas o Senhor Mário Nuno da bancada do PS pede para
interromper para poder dar uma sugestão ao ponto 1 da Moção onde propõe que passe a
ter a seguinte redacção: “reafirmar a exigência de um estudo sobre a reorganização
administrativa do território conforme a vontade das populações.”
O Senhor Presidente da Mesa pergunta á bancada da CDU se concorda com o proposto pela
bancada do PS.
O Senhor José Chaparro diz que a moção fica como está, a bancada da CDU não concorda
com o apresentado pela bancada do PS.

Finalmente a moção vai a votação, onde é aprovada por maioria com 8 votos a favor da CDU,
4 abstenções do PS e 1 voto contra da CNR.

A bancada do PS diz que vai apresentar declaração de voto.
O Senhor Presidente da Mesa pede que envie por escrito a referida declaração.

Passa-se á proposta apresentada pela bancada do PS sobre as acessibilidades para todos às
assembleias de voto.
Sobre esta proposta houve as seguintes intervenções:
- O Senhor Nuno Fera da bancada do CNR diz que não lhe tinha passado pela cabeça uma
alteração a este nível dos locais das mesas de voto, mas analisando a proposta e tendo em
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conta os locais definidos pensa que seria agradável fazer uma experiência nesse sentido. A
sua bancada vai votar favoravelmente a proposta;
- O Senhor José Chaparro da bancada da CDU diz que concordam com a proposta da
bancada do PS e que vão votar favoravelmente;
- O Senhor Paulo Glória da bancada do PS diz que pensa que a reorganização das mesas de
voto não passam só pelo número de eleitor, pensa que poderia fazer-se por bairro.
- O Senhor Presidente da Junta esclarece o Senhor Paulo Glória que o caderno de votos é
organizado pelo número de eleitor e não pode ser por bairro;
- A Senhora Sandra Miguel da bancada da CDU diz que concorda com a proposta e que devese fazer qualquer coisa por aqueles que têm mais dificuldades em se deslocarem ás mesas
de voto.

A proposta é colocada á votação onde é aprovada por unanimidade.

O Senhor Presidente da Mesa propõe uma reunião com um membro de cada bancada e o
executivo para se discutir esta situação apresentada na proposta.

Fala o Senhor Presidente da Junta que diz que prefere que seja o executivo a tratar do
assunto e depois apresentar á Assembleia.

O Senhor Presidente da Mesa diz que vamos esperar pelo estudo da Junta para depois reunir
a Assembleia com o executivo da Junta.

B – Ordem do dia

Ponto 1 – Leitura e expediente e informação
O Senhor Presidente da Mesa informou o expediente recebido que se encontra anexo a esta
acta.
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Ponto 2 – Discussão e votação da acta anterior
O Senhor Presidente da Mesa em primeiro lugar pede desculpa pelo atraso da apresentação
da acta porque a gravação encontrava-se em muito mau estado.
Pergunta se existe algo a discutir sobre a acta e não existindo nada a apontar, passou-se á
votação, onde foi aprovada por unanimidade.

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta
O Senhor Presidente da Junta diz que se coloca ao dispor para quaisquer dúvidas e caso não
consiga responder, a técnica Senhora Helena está para ajudar, mas de qualquer forma no
que se refere ao ponto 1 está tudo escrito nos documentos que têm em vosso poder.
O trabalho nestes três meses tem sido muito e agora para ajudar ainda veio as eleições.
Quer só referir que na execução orçamental na parte da receita que têm recebido até 31 de
Março, 28% do valor do orçamentado e na parte da despesa temos cerca de 19% do valor
realizado.
Também que a gerência do exercício situa-se nos €52.877,85 que vão ser redistribuídos
pelas rubricas que virão a apreciação na Assembleia de Junho.

Interveio o Senhor Joaquim Carnana da bancada da CDU que diz que no documento fala dos
trabalhos feitos nas Cachoeiras, houve uma recarga de 2 caminhos e mais um bocadinho e
fala numa recarga de 600 toneladas de resíduos de pó de pedra para assentamento, a
perspectiva que faz é às restantes toneladas que vão ser precisas para as dezenas de
caminhos que ainda lá têm. Como é que vamos arranjar tudo?

Falou a Senhora Sandra Miguel da bancada da CDU que diz que tem conhecimento de uma
visita do executivo municipal á freguesia. Pergunta quais os resultados dessa visita?

O Senhor Presidente da Junta responde às questões colocadas:
- Em relação aos caminhos das Cachoeiras diz que têm problemas graves porque servem a
população, de facto arranjamos 2 caminhos e mais um bocadinho de outro, mas já lá fomos
arranjar novamente devido às chuvas e já foram mais que 600 toneladas. Foi um trabalho
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conjunto com as máquinas da Junta de Freguesia da Castanheira e Cachoeiras, Vila Franca de
Xira e da Câmara Municipal. Pensamos que o trabalho vai durar 1 ano se for bem cuidado.
Temos ofertas de fresagens da auto-estrada, temos também a possibilidade de ir buscar
balastro que vem da REFER;
- Sobre a visita foram levantados muitos assuntos, muitos deles estão em estudo mas até
agora nada, foi logo a seguir á tomada de posse, são coisas que levam tempo.
Está convencido que com a mudança, o Senhor Presidente da Câmara terá outra atitude e
provavelmente iremos ter outro tipo de relação, de mais proximidade e mais empenho para
fazer as coisas.

O Senhor Presidente da Mesa agradece e passa ao ponto seguinte.

Ponto 4 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de
Contas de 2013
O Senhor Presidente da Junta diz que não há muito a dizer porque o período em apreço é
curtinho, diz que na página 15 e na página 18 têm a realidade daquilo que foi as receitas e as
despesas.
Importa referir os saldos a 29/09/2013 que estão na página 13 do documento.
Sobre algumas coisas que foram feitas tem que referir o trabalho na parte da acção social
que estamos a fazer com muito agrado e temos que agradecer á Senhora Ricardina
Gonçalves que está a dar consultas grátis de psicologia e está a ajudar muito as pessoas.

Toma da palavra o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que diz que o documento continua
a ser sobretudo técnico e este ano ainda de maior complexidade atendendo que resulta da
Lei da União das Freguesias. Da leitura que fizeram vai colocar algumas questões que são
sobretudo dúvidas. Começa pela página 14, os mapas 2.1.1.1 e 2.1.1.2, embora seja feita
uma referência ao período 30/09 a 15/10 e 30/09 a 31/12 os valores apresentados são os
acumulados desde 01/01? Ficamos sem conhecer as contas apresentadas pelo anterior
executivo e ficamos sem perceber a execução do período em causa.
Depois, salvo uma leitura mais atenta ao documento que é muito extenso, pelo que me é
dado a perceber, não são apresentadas as declarações que são exigidas pela lei dos
compromissos e dos pagamentos em atraso, nem sequer um parágrafo a esclarecer que não
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existem dividas por pagar, embora se possa depreender que não existem compromissos
plurianuais e receitas por receber a mais de 90 dias, deveria o documento ter essa referência
expressa.
Uma outra nota que tem a ver com as guias de receita, uma vez que não existem por cobrar
no final do ano, pensa que pode questionar-se se procede á emissão de uma correspondente
guia quando o facto gerador da despesa de alguma forma possa ocorrer ou se só emitem as
guias quando o pagamento é simultâneo; É uma dúvida que tem.
Outra situação, é a razão pela qual os fluxos de caixa não têm saldo de gerência anterior.
Esta questão pode ter uma resposta muito simples, pode ser simplesmente ficar-se a dever á
União das freguesias. Este é um documento muito técnico mas após aprovação das
entidades a que está sujeito é um documento que se torna público, que as pessoas com as
maiores facilidades poderão aceder através da página da internet e pedia que em anos
futuros e tendo naturalmente a componente técnica, pudesse ter definições e conceitos que
fossem mais perceptíveis pelo cidadão comum.

Interveio o Senhor José Chaparro da bancada da CDU que leu a tomada de posição da
bancada perante o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2013, que
se anexa (anexo n.º 8)

Torna a falar o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que diz que vão votar favoravelmente
este documento.

Para responder às questões colocadas o Senhor Presidente da Junta passa a palavra á
técnica da Junta de Freguesia, Senhora Helena, que cumprimenta todos os presentes e
esclarece o seguinte:
- Em relação á simplificação pedida pelo Senhor Mário Nuno diz que tirando a síntese da
actividade desenvolvida pela Junta de Freguesia, o texto de apresentação técnica dos
documentos e o seu enquadramento legal é da autoria do nosso técnico de contas. No início
dos mandatos o nosso técnico de contas faz uma espécie de manual para dar aos eleitos
algumas noções sobre o assunto;
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Este documento de prestação de contas referente ao ano de 2013 é mais complicado devido
á União de Freguesias e torna-se mais complexo porque tentou-se colocar aqui toda a
informação que tínhamos que prestar ao Tribunal de Contas;
- Sobre os compromissos por pagar, a União de Freguesias não passou com dívidas, tudo o
que estava comprometido para o ano de 2013 conseguiu-se pagar, claro que existem
compromissos plurianuais, existem contractos em vigor que pensa que no regime
simplificado esses compromissos não ficarão em dívida, mas vai falar com o técnico para
esclarecer essa situação;
- As guias de receita por cobrar existem, essas guias ficam por cobrar nos próprios anos, não
se reflectem na contabilidade mas estão nas aplicações informáticas.
Se vierem pagar uma dívida do ano passado damos baixa na aplicação e damos entrada na
contabilidade;
- Em relação aos fluxos de caixa não se consegue fazer reflectir o saldo de gerência das
freguesias em separado.

O Senhor Presidente da Mesa diz que como já passa das 24 horas, temos que dar a palavra
ao público e antes que o Senhor Presidente da Junta esclareça as questões vamos passar ao
período seguinte:

C – Período reservado à intervenção do público
Fala o Senhor Lino Assis Perdigão Nuno que cumprimenta todos os presentes, diz que já
falou com o Senhor Presidente da Junta sobre o assunto e explica que no dia 31/03 na casa
em que a mãe é locatária, a água atravessou o tecto e rebentou com a instalação eléctrica,
foi lá um bombeiro que comunicou á Protecção Civil de Vila Franca de Xira e em 4 semanas
nada foi feito. O bombeiro disse que era necessário um oleado para cobrir o telhado, para
mim está implícito que não é importante a vida das pessoas, uma senhora com 76 anos, com
problemas de locomoção, isto é negligência, em 4 semanas ninguém se importou em saber
quais são as condições que esta senhora tem e que vive aqui á 42 anos.
A questão é, fala-se muito nas conquistas do 25 de Abril, fala-se muito de 40 anos de
democracia, está implícito para mim que houve desrespeito, descriminação e desprezo pela
situação.
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Quando queremos melhorar, procurar e atrair os fregueses a estas reuniões e mesmo ás
problemáticas da freguesia ou município, estas situações levam a que as pessoas se afastem,
de uma parte ou de outra há uma discriminação implícita que aparece aqui.
E agora saber quem assume as responsabilidades, porque a Protecção Civil não existe. É uma
questão de orçamento, é uma questão de falta de vontade, é uma questão de discriminação,
existem algumas questões que estão sem respostas às quais gostaria de obter algumas
soluções.
Defender as populações, muito bem, como e quais populações? Somos todos iguais?
Vivemos todos em democracia e igualdade? Ou é só para alguns?
Já houve muita especulação sobre o local. Em relação a isto várias leis foram atropeladas,
não se respeitam as pessoas, chego á conclusão de porque é que hei-de respeitar os outros
se não sou respeitado.
O que é que hei-de manifestar ou protestar para que vejam que há algo que necessito que
seja feito, ninguém faz nada, porque a situação aconteceu á 4 semanas, mas é algo que já
vem á 14 anos.
Houve alguma correspondência trocada entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal em
Abril de 2000 em que se dizia que nas obras onde é o mercado municipal havia interesses
difusos, interesses que não eram muito transparentes, são algumas questões que estão por
esclarecer.
Gostava de saber qual é a responsabilidade, visto que o Presidente da Junta e o Presidente
da Câmara são membros da Protecção Civil, de auxiliar as pessoas. Neste caso houve alguém
que foi posto de parte.
Tem também uma questão em relação às contas, enviou no dia 15 de Abril, um e-mail para a
Junta de Freguesia a pedir que fosse facultado a consulta das contas de freguesia de 1997
até agora.

O Senhor Presidente da Mesa agradeceu a intervenção e diz ao Senhor Lino que fez muito
bem em vir á Assembleia de Freguesia porque o que queremos é que as pessoas venham cá
e que exponham os seus problemas e decerto que o executivo terá sempre uma resposta
para dar aos fregueses. Como mais ninguém quis intervir passou a palavra ao Senhor
Presidente da Junta para responder à questão colocada pelo Senhor Lino.
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O Senhor Presidente da Junta diz que faz dele as últimas palavras do Senhor presidente da
Mesa, que já era prática antes e assim contínua, nas Assembleias ninguém fica sem resposta.
Quando diz que há falta de vontade, pode até haver, mas não é do executivo da Junta de
Freguesia da Castanheira do Ribatejo e se olhar bem e se estiver com atenção para estes
orçamentos da Junta de Freguesia daqui a pouco nem temos dinheiro para comprar rolos
papel higiénico.
Se calhar existem outras pessoas com responsabilidades nisso, seja a Câmara e também não
sei até onde vai o papel da Câmara e também não sei até onde vai o papel da Câmara nesta
situação mas também temos as nossas balizas.
Tudo vai ter resposta, o e-mail que enviou vai ter resposta, não é que o assunto não seja
mais importante que os outros, é uma questão de timing para responder.
Discriminação não existe na Junta de Freguesia não é esse o nosso sentido nem nunca será.
Se calhar quem tem responsabilidade é o dono do prédio, é lógico que faz bem procurar
uma solução junto da Junta de Freguesia porque é para isso que cá estamos.

O Senhor Lino volta a falar e diz que agradece a atenção e dedicação a esta matéria, só que
já houve 8 advogados que agarraram no processo e o põem de lado, o último já lá vão 3
anos. Isto não é uma questão de quem é a responsabilidade mas sim de fugir á
responsabilidade.
Aqui as pessoas não foram respeitadas e houve um abuso, as leis foram contornadas ou
atropeladas.

Fala ainda o Senhor Tesoureiro que diz que o Senhor Lino sabe que domina o assunto,
porque há uma série de anos que se anda a arrastar esse problema e que é de lamentar, mas
sabemos que foi feita uma série de iniciativas, nomeadamente visitas de fiscalização na
altura com a Presidente da Câmara e os Vereadores.
Lamentamos que nestes anos todos o Senhor proprietário, que é o Senhor Filipe, não fosse
posto no sítio, porque vocês pagam a renda e a pessoa que lá vive tem que ter condições
dignas de viver.
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É nossa obrigação agarrar nesse processo e exigir a quem de direito. Sei que o proprietário
foi intimado várias vezes mas isso já nos ultrapassa. E nós não estamos a pôr a sua mãe de
lado, mas gostava que entendesse a posição da Junta.

O Senhor Presidente da Mesa agradece as respostas dadas pelo Senhor Presidente da Junta
e volta ao ponto n.º 4 que coloca á votação onde foi aprovado com 8 votos a favor da CDU, 4
votos a favor do PS e 1 abstenção da CNR.

Ponto 5 – Aprovação do Regulamento do Sistema de Controlo Interno
O Senhor Presidente da Junta diz que é um regulamento que tem que ser feito em termos
legais, está tudo explicado no documento.

Como ninguém interveio o ponto foi colocado á votação onde foi aprovado por
unanimidade.

Ponto 6 – Apreciação do Inventário dos Bens de Imobilizado
O Senhor Presidente da Junta diz que sobre o inventário dos bens de imobilizado não há
muito a dizer, está aí tudo muito bem feito como é normal pela Junta de Freguesia.

Como ninguém interveio, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou de seguida a
ler a minuta de acta que se anexa (anexo n.º 9), colocada à votação a mesma foi aprovada
por unanimidade.

O Senhor Presidente da Mesa despede-se de todos e dá por encerrada a sessão às 00h43.
A actual acta 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:___________________________________________________________
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