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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 
 

ACTA N.º 185 

No Centro Social Paroquial – Casa de São José, sito em Vala do Carregado, pelas 21h50 do 

dia 30 de Abril de 2015, 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 de expediente e informação; 

             Ponto 2 – Discussão e votação da ata de 30/09/2014; 

             Ponto3 – 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 2014; 

             Ponto 5 – Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento, P.P.A. e P.P.I. de 2015; 

             Ponto 6 – Apreciação do Inventário dos Bens de Imobilizado. 

 

C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

  

A 1ª Secretária em substituição do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia saudou os 

presentes e agradeceu á Direcção do Centro Social Paroquial da Casa de São José pela 

cedência das instalações e assim podermos dar continuidade às Assembleias 

descentralizadas. 

Antes de dar inicio á sessão e como já perceberam o Presidente da Assembleia está ausente 

por motivos de cirurgia, por isso serei eu a substitui-lo e a Ana Filipa Almeida será a 1ª 

secretária. Peço a vossa ajuda e compreensão para alguma falha que venha a existir. 

Vamos então completar as bancadas, chamo para a bancada da CDU e para substituir o 

Senhor Alberto Sousa que por motivos profissionais não pode estar presente a Senhora 

Susana Chaparro. 
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Também da CDU e para substituir o eleito Telmo Vieira seria o Senhor Custódio António que 

avisou durante o dia de hoje que se encontra doente e não irá estar presente, esta 

substituição fica sem efeito. 

Da bancada do PS e para substituir a Senhora Ana Filipa Sousa chamo o Senhor Miguel 

Rotena. 

Feitas as substituições, pergunto á bancada da CDU quem “dispensa” para secretariar a 

mesa da assembleia, como 2ª secretária, e assim ficar completa. 

A Bancada da CDU elegeu a Senhora Susana Chaparro que tomou o seu lugar na mesa da 

Assembleia. 

 

Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia. 

A – Período antes da ordem do dia. 

 

Pela bancada da CDU, o Senhor José Chaparro cumprimenta todos os presentes, agradece á 

Casa de São José pela cedência do espaço.  

Enaltece o excelente trabalho que a Junta de Freguesia está a fazer nas Cachoeiras em 

relação á desmatação e limpeza do mato e das estradas, principalmente aquela estrada que 

parte da colectividade da Loja Nova, tinha lá passado há uns tempos e aquilo estava cheio de 

mato e agora está impecável.  

Diz ainda que junto ao centro de saúde na Castanheira está um sinal de perigo, a terra 

estava a aparar o quintal de uma moradora junto ao Centro de Saúde, mas com as chuvas 

caiu. Se não se fizer nada o quintal da Senhora ficará no meio da estrada e não se poderá 

passar. 

 

Ainda da bancada da CDU, falou a Senhora Sandra Miguel que leu uma moção sobre o 25 de 

Abril (anexo 1). 

 

Falou o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que cumprimentou todos os presentes e 

agradeceu á Casa de S. José que uma vez mais abre as suas portas para uma actividade 

autárquica e comunitária. 



 

3 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 
 

Desejou as melhoras ao Presidente da Assembleia de Freguesia e que tudo continue a correr 

como até aqui e que rapidamente possa regressar para o desempenho das suas funções. 

Agradeceu o esforço pela substituição tão em cima da hora da Senhora Ana Filipa Sousa. 

Diz que fez ontem um ano que apresentou uma proposta que foi aprovada e que 

consideram da maior importância sobre acessibilidades às mesas de voto. A intervenção 

encontra-se em anexo (anexo 2).  

Sobre o orçamento participativo da Câmara Municipal para o ano 2015, esteve presente na 

sessão pública que aconteceu na Castanheira e vai reafirmar o que disse nessa noite, foi 

surpreendido com a má decisão da verba atribuída para a União das Freguesias da 

Castanheira e Cachoeiras. 

Em anos anteriores a Castanheira tinha €90.000,00 e as Cachoeiras tinha €40.000,00, isto 

somado dava €130.000,00; a verba atribuída em 2015 á União das Freguesias da Castanheira 

e Cachoeiras é de €85.000,00, ficámos €5.000,00 abaixo daquilo que era o valor que se 

destinava só á Castanheira do Ribatejo. Pensa que a Assembleia de Freguesia e a Junta de 

Freguesia deveriam tomar uma opinião pública de desagrado face a esta medida. 

Neste contexto, pergunta ao Senhor Presidente da Junta se obteve alguma “justificação” 

sobre esta matéria. 

Foram muitas as propostas que incidiram só na Castanheira. 

Pergunta ao executivo se vai apoiar alguma das propostas ou manter a distância que 

convém. 

Ainda sobre o orçamento participativo, mas de anos anteriores, nomeadamente o ano 2012 

onde foram aprovadas duas intervenções, a instalação de um ginásio bio-saudável na 

Urbanização de S. João 2.ª fase que já está concluída, mas contínua por ser concretizado o 

ginásio bio-saudável na Urbanização de S. José do Marco que estava dependente de uma 

aprovação da EPAL. 

Saber se a Junta de Freguesia tem alguma informação sobre o ginásio ao ar livre que vai para 

o cano da EPAL? E para quando a intervenção? 

No ano de 2013 foi aprovado o arranjo da estrada junto á Urbanização da Quinta do 

Almeida, nas Cachoeiras, a obra ainda não está concretizada, pergunta que informação 

dispõe a Junta de Freguesia sobre esta questão. 

No ano de 2014 em relação aos projectos aprovados, as obras já deveriam ter começado, 

nomeadamente as obras envolventes á casa mortuária nas Cachoeiras e também as obras de 
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requalificação do pavilhão do bairro do PER na Castanheira. Quer saber se a Junta de 

Freguesia tem alguma informação sobre esta questão. 

 

Fala ainda sobre os seguintes pontos: 

- Necessidade de forma gradual ir substituindo as imagens das Juntas de Freguesias extintas 

por uma imagem cooperativa da nova União das Freguesias; 

- Em relação aos painéis publicitários, existe um exemplo concreto que é na Urbanização da 

Saibreira onde está um painel que promove a Urbanização da Quinta dos Anjos, diz que o 

painel já não está lá a fazer nada; (O Senhor Presidente da Junta interrompe para informar 

que o painel foi retirado esta semana). Era importante remover tudo o que é publicidade 

ilegal; 

- Saber se o estacionamento junto ao Rio Grande da Pipa já está concluído? 

- O site da Junta de Freguesia necessita claramente de actualização, de uma renovação em 

relação á imagem única da Castanheira e Cachoeiras, deveria existir uma maior interligação 

com os cidadãos de formam a que se sintam mais atraídos a visitar: 

 

De seguida tomou da palavra o Senhor Paulo Glória da bancada do PS que cumprimentou 

todos os presentes e realça o trabalho que tem sido feito tanto na estrada do Rabasco, como 

na estrada que liga Cadafais às Cachoeiras. Foi feito um excelente trabalho a nível da 

limpeza. 

Diz ainda o seguinte: 

- No âmbito da reunião sobre a comissão de trânsito que tivemos, queria fazer um 

apontamento á Junta de Freguesia, no sentido de saber se já foi feito algum pedido á GNR 

porque continua a haver algum abuso no estacionamento de pesados; 

- Nas comemorações do 25 de Abril não havia qualquer informação na Loja Nova, foi a 

informação que as pessoas de lá lhe passaram; 

- Na Rua D. António de Ataíde foi feito uma intervenção de fundo mas não se percebe 

aquele traçado, perde-se espaço de estacionamento e perde-se espaço de passeio para os 

peões. Sabe que a culpa não é da Junta mas estas coisas podem ser corrigidos; 

- Sabe que não é responsabilidade da Junta de Freguesia, mas o Marco da VI Légua precisa 

de uma limpeza e arranjo, faz parte do nosso património; 
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Diz que em relação á época que estamos a viver, 25 de Abril e 1.º de Maio, existe uma velha 

frase: “Natal é todos os dias”, mas 25 de Abril e 1.º de Maio não é todos os dias. É ridículo 

quando vimos os nossos políticos com atitudes não muito dignas, virem nestes dias colocar o 

cravo na lapela e hipocritamente falarem de coisas que eles próprios negaram e não 

acreditam. 

Estamos a entrar em pré-campanha eleitoral e começamos a ver promessas que não podem 

ser cumpridas. Todos nós somos responsáveis. O 25 de Abril e o 1.º de Maio deviam ser 

todos os dias. 

 

Da bancada da CDU fala o Senhor Casimiro Santos que cumprimenta todos os presentes e 

questiona em que ponto é que estão os melhoramentos dos parques infantis? 

Nomeadamente o da Vala do carregado? Se existe alguma data prevista para o começo da 

obra? 

A 2.ª questão é sobre o estacionamento junto ao parque infantil da Vala do Carregado que 

só existe de Verão porque de Inverno é uma piscina. Melhoramentos não se vêem nenhuns. 

Comenta que o parque que está em frente ao café da Mila e dos Patrícios ficou alagado de 

água num destes dias que choveu porque não tem escoamento, alerta para que enquanto as 

obras estão a decorrer se tente reparar a situação. 

Leu ainda uma saudação ao 25 de Abril (anexo 3). 

 

Pela bancada do CNR, o Senhor Nuno Fera, saudou todos os presentes e diz o seguinte: 

- O estacionamento dos pesados é uma situação muito complicada, hoje deparou-se com o 

estacionamento de um camião TIR dentro da Urbanização da Quinta S. João 2.ª fase, um 

tractor na Rua Gago Coutinho e o resto é o que conhecemos. De uma vez por todos 

devíamos de avançar com o parque para pesados, criar condições para que possam lá 

estacionar os camiões e proibir o estacionamento na zona da freguesia; 

- Sobre a infestação de pombos que se mantém e que parece que nesta altura do ano se 

multiplicam, as queixas têm sido muitas, nomeadamente na Quinta S. José do Marco as 

pessoas têm ninhos nas varandas. Esta situação já foi falada aqui várias vezes, o executivo 

deve de exigir junto da Câmara Municipal que isto se resolva; 

- Nas freguesias tanto da Castanheira como das Cachoeiras tem havido cortes nas vias 

públicas para obras e afins, quer saber se esses cortes estão licenciados? 
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- Quer saber se houve algum pedido de autorização para colocação da rede fibra óptica na 

Castanheira porque acha que andam á abusou da privacidade e da propriedade dos outros. 

Cada vez se vê mais fios pendurados nas paredes das casas que tira toda a beleza á Vila. 

 

Da bancada do PS, o Senhor Mário Nuno apresentou uma proposta (anexo 4). 

 

Da bancada da CDU tem a palavra o Senhor Ernesto Eduardo que cumprimenta todos os 

presentes e lê uma saudação sobre o 1.º de Maio (anexo 5). 

 

De seguida tomou da palavra o Senhor Paulo Glória da bancada do PS que falou sobre o 

estacionamento dos pesados porque não está totalmente de acordo com o que o Senhor 

Nuno Fera disse sobre os pesados. Explica que não leva o seu posto de trabalho para a porta 

da sua casa. Os carros pesados que se encontram mal estacionados e que entram dentro da 

Castanheira são grande parte de funcionários de empresas que deveriam de criar condições 

para que os seus funcionários se desloquem para casa. Não é a Junta de Freguesia que tem 

de criar condições, a Junta de Freguesia já disponibilizou um terreno e eles não quiseram 

aproveitar. 

Se está uma placa a dizer que é proibido não é preciso estar lá um policia a dizer que é 

proibido. Existem regras e sinais de trânsito, se os camiões estão em transgressão GNR tem 

de actuar e até nós como cidadãos devemos alertar a GNR. 

Outra situação que quer perguntar é se já existe regulamento para o pavilhão das Cachoeiras 

ou se já foi assinado o Protocolo com a Câmara Municipal, porque no site da Câmara diz que 

o pavilhão está sobre a responsabilidade da Junta de Freguesia e que pode ser alugado. 

 

A 1ª Secretária em substituição do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passa a 

palavra ao Senhor Presidente da Junta que começa por agradecer à Casa de São José pela 

cedência da sala, às bancadas e ao publico e passa a responder às questões colocadas.  

Informa que nas Cachoeiras foi feita alguma limpeza mas que se podia fazer muito mais e 

que a estrada reparada é estreita e deveria ser alargada. 
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Sobre o Centro de Saúde e sobre o sinal de deslizamento de terras informa que foi o próprio 

a coloca-lo e que informou a Proteção Civil, mas que nada foi respondido. 

Sobre a acessibilidade às mesas de voto, informa que já está a falar com o Sr. Padre sobre a 

passagem da mesa de voto do ginásio para as instalações da Casa de São José, junto ao 

ginásio. Sobre a mesa de voto nas Quintas diz que ou será construída uma rampa de acesso 

à sala atual ou será nas instalações da ACR Quintas, que em todas as condições para essa 

função. 

Falou também sobre o orçamento participativo e diz que nas sessões de esclarecimento na 

freguesia e em reunião de Câmara reclamou e demonstrou o descontentamento geral sobre 

a diminuição da verba atribuída e disse que a resposta da CMVFX é que a verba era 

superior… 

Informa ainda que do OP2012 o ginásio na Urb. S. João 2ª fase está concluído mas que ainda 

falta o ginásio na zona do cano da EPAL. 

Sobre os OP de 2013 e 2014 não sabe qual o ponto de situação pois estão parados 

atualmente, e nada sabe. 

Responde ainda sobre a imagem corporativa da Junta de Freguesia, não concordar com a 

alteração da heráldica e que já adquiriu bandeiras novas, mantendo os mesmos símbolos da 

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 

Sobre os painéis publicitários informa que apesar de tarde, já foram retirados. 

No que respeita à publicidade ilegal, informa que está a recolher todos os dados sobre 

ocupação de via publica e publicidade, com o programa ocupação ZERO, e que estão a 

contactar os comerciantes e outros para a atualização do registo, apesar da falta de pessoal 

administrativo. 

Rio Grande da Pipa – informa que existem cerca de 8 lugares junto à Casa Artilheiro e 

perguntou à CMVFX pelo estacionamento junto ao pontão novo e junto ao Largo do 

Machado. 

Informa que o site da JF está em remodelação e que irá melhorá-lo em breve. 

Em resposta ao Sr. Mário Nuno do PS, o Presidente diz que os Editais são enviado por email 

e caso alguém não tenha recebido é porque houve algum erro no envio. Diz ainda sobre a 

colocação das fotos dos elementos da Assembleia de Freguesia, irá verificar essa 

possibilidade mas que não é usual nos sites das juntas de freguesia. Diz ainda que irá 

verificar quais as actas que já estão inseridas no site. 
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Em resposta ao Sr. Paulo Glória do PS, informa que não é preciso agradecer pelas limpezas 

pois é o seu dever, mas que precisa de mais apoio para as realizar todas. 

Sobre o estacionamento abusivo de pesados, informa que a GNR tem conhecimento dos 

factos e que apesar de desmoralizados, estão a intervir dentro do possível. 

Sobre o estacionamento em “Espinha” na rua D. António de Ataíde diz que foi proposto 

aquando da execução da obra, mas que não foi aceite pelos engenheiros responsáveis. 

Sobre o marco da 6ª légua diz que irá verificar se é possível solicitar nova limpeza. 

Em resposta ao Sr. Casimiro Santos da CDU, informa que foi solicitado orçamentos para a 

requalificação dos 12 parques infantis da freguesia e que o mesmo ronda os 78900€. Diz 

ainda que foi confrontado pelo jornal “O Mirante” sobre um abaixo assinado para 

recuperação do parque infantil do Bairro Atral – Cipan e que caso seja para avançar as obras, 

este parque será contemplado. 

Diz ainda que o estacionamento junto ao mesmo parque infantil no Bº Atral-Cipan , é da 

responsabilidade da CMVFX e que irá solicitar de novo o arranjo do mesmo, e que pensa que 

o parque estacionamento junto ao restaurante A Mila será para alcatroar. 

Sobre a limpeza das margens recentemente recuperadas do rio Grande da Pipa diz que irá 

solicitar a sua limpeza à Câmara Municipal. 

Em resposta ao Sr. Nuno Fera da CNR diz que assim como em tempos aconteceu, a Junta de 

Freguesia continua a poder ceder o terreno que já ofereceu, mas que nada mais pode fazer, 

além de alertar as autoridades. 

Sobre a praga de pombos da Urb. Quinta S. José do Marco diz que já esteve pior e que os 

pombos se reproduzem com facilidade, e que é possível que sigam para outras urbanizações. 

Pelos cortes das vias publicas na freguesia informa que todos esses cortes são solicitados e 

comunicados em edital, e que as forças de segurança devem  estar presentes em caso de 

perigo. A responsabilidade desses cortes é de quem os solicita. 

Responde ainda sobre o ginásio das Cachoeiras que está à espera do relatório da JF e que 

tudo está a ser tratado para a resolução dos problemas, inclusive do quadro elétrico que 

ainda é da obra. 

 

Terminando as respostas a 1ª Secretária agradeceu ao Presidente do Executivo e cedeu a 

palavra ao Sr. Mario Nuno, que voltou a falar sobre a acessibilidade às mesas de votos 

referindo que a proposta do PS não se cingia ao Ginásio e à mesa das Quintas, mas também 
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em alargar o raio de ação para sul da Vila, nomeadamente para a urbanização S. João – 1ª ou 

2ª fase, e também em alterar a mesa de voto na Vala do Carregado para o Bº Atral Cipan nas 

instalações onde decorre esta mesma Assembleia. Diz ainda que a mesa da localidade de 

Santo Estevão é do pior que já viu no concelho. 

Comenta ainda sobre o Orçamento Participativo, que a Assembleia de Freguesia deve tomar 

uma posição caso as obras referentes aos anos anteriores não avancem até à data da 

próxima Assembleia de Freguesia, e que contará com o apoio da Junta de Freguesia para 

enviar uma exposição à Câmara Municipal.  Diz também que 85.000€ são sempre menos que 

130.000€ para o total da freguesia… 

Disse também que a tabela de taxas deverá ser alterada quando incorporar as taxas do 

pavilhão das Cachoeiras. 

 

O Sr. Presidente do Executivo responde que a alteração das mesas de votos será feita no 

imediato pela mais grave e que já será uma melhoria.  

Toma a palavra a 1ª secretária que diz que porá à discussão a moção e a proposta que 

chegaram à mesa. 

Da bancada da CDU o Sr. José Chaparro pede 5 minutos para discutir com a sua bancada. 

 

Passado esse tempo de discussão com eleitos CDU o Sr José Chaparro toma a palavra e diz 

que a proposta do PS é válida, que também estão de acordo com a recuperação daquele 

espaço, pois a mesma esta mencionada em orçamento de JF e que deverá ser recuperado e 

ser entregue ou não à colectividade se realmente demonstrar interesse, por decisão do 

Executivo e não neste formato proposto pelo PS. Por esse motivo votaram contra a 

proposta. 

 

Em resposta a esta posição o Sr. Mário Nuno toma a palavra e diz que o surpreende a 

tendência de voto da CDU e pede ao Presidente do Executivo para informar qual a verba 

prevista para a recuperação daquele espaço. 

Diz também que deveria ser desenvolvido um projecto, negociar com a Câmara Municipal a 

verba e elaborar um contrato entre JF e CMVFX para a execução da obra. 

Afirma também que ao fazer um protocolo de descentralização com a ACR Quintas os 

mesmos tomariam a gestão e responsabilidade da manutenção do espaço. 
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Também do PS toma a palavra o Sr. Paulo Glória que diz que todos nós temos 

responsabilidade do nosso espaço envolvente e diz que o espaço não seria entregue de 

“mão beijada” à ACR e assegura que a ACR Quintas estaria disponível para aceitar essa 

gestão, num regime de protocolo conforme lhes foi informado em reunião informal. Diz 

ainda que poderá alterar os termos da proposta neste sentido. 

Em resposta o Sr. José Chaparro diz que havendo uma “negociação” entre o PS e a ACR 

Quintas, a colectividade deveria ter feito esse tipo de apresentação com a Junta de Freguesia 

antes de o fazer com PS, pois assim votariam favoravelmente. 

 

Toma de novo a palavra o Sr Mário Nuno dizendo que esta situação foi-lhes colocada pela 

ACR Quintas numa reunião de campanha eleitoral e que não houve nenhuma negociação 

entre ambos, apenas uma conversa sobre a realidade e dificuldades daquela associação 

onde foram abordadas algumas ideias e propostas. 

Diz ainda que o PS apresentou esta proposta que disse que o faria numa assembleia anterior 

nas Quintas e diz que é a sua função enquanto eleito da Assembleia de Freguesia, ficando 

insatisfeito pela não aprovação da mesma proposta. 

 

Pede a palavra de novo o Sr. José Chaparro que diz que não vê motivo pela insatisfação que 

o PS demonstra em não ser aprovada a proposta, pois a CDU não acha correcta a forma 

como a mesma foi apresentada e que inclusive o PS também já votou contra outras 

propostas da CDU por também não concordarem com a maneira de ser apresentada. 

 

A 1ª secretária antes de dar por encerrada a discussão dá a palavra ao Presidente do 

Executivo que diz que partilha da opinião que em caso de uma eventual cedência do espaço, 

o mesmo deve ser feito à ACR Quintas, mas que o mesmo já deveria ter sido requalificado 

pois falta capital para a execução da obra. Reforça que caso a CMVFX volte a dar uma verba 

para a realização de obra, que este espaço poderá ser reparado.  

 

Pelo PS o Sr. Mário Nuno volta a dizer que tem conhecimento das dificuldades humanas e 

financeiras da JF, mas que se poderia realizar um projecto de requalificação do espaço e 

ganhar algum tempo de negociação com a CMVFX para a execução da mesma. 

Volta a referir que acha estranho a CDU votar contra. 
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O Presidente volta a ter a palavra para dizer que existem tantas outras obras necessárias 

para a freguesia e que apesar desta proposta ser importante, tem outras obras tanto ou 

mais importantes que esta, como por exemplo, os muros das Cachoeiras, o alargamento da 

estrada ou execução de passeios e a requalificação de todos os parques infantis. 

 

Passou-se à votação onde a proposta é reprovada com 7 votos contra da CDU e 5 votos a 

favor do PS e CNR. 

 

A moção sobre o 25 de Abril é colocada à discussão como ninguém se pronunciou, passamos 

á votação, onde é aprovada com 11 votos a favor e uma abstenção da CNR. 

 

A 1ª Secretária em substituição do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 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 

Pediu a palavra o Senhor Casimiro Lagareiro dizendo que para a resolução do problema do 

parque de estacionamento passava pela colocação de areão e alcatrão no mesmo. 

 

O Senhor Presidente da Junta respondeu que não sabe se será a melhor opção. 

O Senhor Tesoureiro toma a palavra, cumprimentando todos os presentes e diz que aquele 

parque é uma “birra politica” do PS pois há muito que deveria estar reparado, e que só não 

está porque a CMVFX não quer. 

 

 

B – ORDEM DO DIA: 

             Ponto 1 – Leitura de expediente e informação; 

O Sr. Presidente informa que esteve presente em alguns eventos da Junta de Freguesia, no 

Aniversário da APS. 
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Refere também que foi feita a 1ª reunião da Comissão de Trânsito e Segurança, onde foram 

discutidos com o executivo alguns pontos a melhorar e que passaria um email com essa 

informação a todos. 

 

             Ponto 2 – Discussão e votação das actas 183 e 184; 

Pergunta se existe algo a discutir sobre a acta 183 e não existindo nada a apontar, passou-se 

á votação, onde foi aprovada por maioria com duas abstenções, uma da bancada da CDU e 

outra da bancada do PS porque não estiverem presentes nessa sessão. 

 

Em relação á acta 184 e não existindo qualquer intervenção, passou-se á votação, onde foi 

aprovada por maioria com uma abstenção da bancada do PS porque não esteve presente 

nessa sessão. 

  

 

             Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta; 

O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que está tudo escrito e que o executivo 

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

Como ninguém se quis pronunciar passou-se ao ponto seguinte. 

 

 

             Ponto 4 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação 

de Contas de 2014; 

O Senhor Presidente da Junta faz uma apresentação do relatório e coloca-se  

à disposição para esclarecer as duvidas que surjam e caso não consiga esclarecer terá a 

ajuda da Técnica Helena para esse fim. 

 

Pela bancada do PS fala o Senhor Mário Nuno que comunica a declaração de voto da sua 

bancada no sentido da abstenção justificando que do ponto de vista técnico não tem nada a 

apresentar, só do ponto de vista politico questiona sobre a prestação de contas exercício 

2014, no mapa comparativo dos valores de execução 2013/2014, onde a variação das 

receitas de 3,2% e variação das despesas de -12%, e pergunta se este valor tem a ver com os 

100.000€ que o Presidente comentava. 
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Pela bancada da CDU, o Senhor José Chaparro lê a declaração de voto da sua bancada em 

relação ao ponto n.º 4 e 5 que é favorável (anexo 6) 

 

 

 

O Senhor Presidente da Junta esclareceu a questão do Sr. Mário Nuno, dizendo que o valor 

existente corresponde a obras não executadas e a dinheiros que não foram gastos com 

pessoal. 

 

Não havendo mais intervenções passou-se á votação, onde foi aprovado com 7 votos a favor 

e 5 abstenções do PS e CNR. 

 

 

             Ponto 5 – Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento, P.P.A. e P.P.I. de 2015 

 

Fala o Senhor Presidente da Junta dizendo qual o saldo da gerência anterior e que foram 

feitos alguns ajustes conforme as necessidades de funcionamento e manutenção de diversos 

pontos como programa informático, cemitério, passadeiras, etc. 

 

Pela bancada do PS fala o Senhor Mário Nuno que diz que o sentido de voto da sua bancada 

é contra. 

 

Não havendo mais intervenções passou-se á votação, onde foi aprovado com 7 votos a 

favor, 4 votos contra do PS e 1 abstenção da CNR. 

 

 

Ponto 6 – Apreciação do Inventário dos Bens de Imobilizado 

 

O Senhor Presidente da Junta refere que este ponto é apenas a atualização do inventário 

com bens que foram adquiridos e outros que foram dados de baixa. 
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A 1ª Secretária em substituição do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou de 

seguida a ler a minuta de acta que se anexa (anexo n.º 7), colocada à votação a mesma foi 

aprovada por unanimidade. 

 

A 1ª Secretária em substituição do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia despede-se de 

todos e dá por encerrada a sessão às 00h35. 

 

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:___________________________________________________________ 


