ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

ACTA N.º 193

No Salão Nobre da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras, sito em Cachoeiras, pelas 21h45 do dia 28 de Abril de 2017, 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 21/12/2016;
Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e relatório
da situação financeira de janeiro a março de 2017;
Ponto 4 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação
de Contas de 2016;
Ponto 5 – Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento, P.P.A. e P.P.I. de 2017;
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 eleitos presentes, executivo da junta
de freguesia e publico em geral, e em seguida e completou a bancada da CDU pelas
ausências Senhora Sandra Miguel que foi substituída pelo Senhor Custódio Domingos,
informando ainda que por motivos profissionais não iria estar presente o eleito Alberto
Sousa.

Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia.

A – Período antes da ordem do dia.
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Da bancada da CDU a Senhora Susana Chaparro, cumprimenta todos os presentes e coloca
as seguintes questões ao executivo:
- Pergunta se as obras da estrada do pica-milho já iniciaram?
- Pergunta pela estrada do Centro Equestre das Cachoeiras / Academia de Dessagre
- Enaltece as obras de requalificação do Largo Capitão José Mária da Silva Guedes nas
Cachoeiras.
- Pergunta ainda pela situação do esgoto junto à Caixa Agrícola na Castanheira do Ribatejo,
que provoca mau odor.

Pela bancada do PS, o Senhor Paulo Glória cumprimenta todos os presentes e saúda o
Executivo da Junta sobre as obras do “Lugar da Fonte nas Cachoeiras”.
Pergunta se já existe regulamento do pavilhão das Cachoeiras.
Fala sobre as reuniões da comissão de trânsito e pergunta como estão as substituições das
placas toponímicas e sinais de trânsito na freguesia. Fala ainda sobre as mondas químicas e
corte de ervas nos caminhos da freguesia.

Pela bancada do CNR, o Senhor Nuno Fera, saudou todos os presentes e felicitou o executivo
da Junta e todo o movimento associativo participante pelas comemorações do aniversário
do 25 de Abril, por mais um ano de comemoração e que correu muito bem.
Felicitou o Senhor Presidente da Mesa pela iniciativa de discurso conjunto com as bancadas
da assembleia para ser lido nas comemorações.
Colocou as seguintes perguntas ao executivo:
- Entrada norte da Rua Palha Blanco, onde diz que a mesma não deve ter dois sentidos, ou se
abdica do estacionamento ou de um dos sentidos para não agravar problemas de trânsito.
- Pergunta se o executivo têm alguma ideia sobre a limpeza da mata florestal da Castanheira
do Ribatejo e se já sensibilizou os proprietários; tendo em conta o aproximar da época de
incêndios.
- Na estrada do bandarra o escoamento de água tem um desnível acentuado e é um perigo
para quem passa de mota ou carro.
- Pergunta se o executivo pode fazer alguma intervenção na descida da pimenta pela falta de
visibilidade e detritos que vão constantemente para a estrada.
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- Fala ainda da sinalização do cruzamento da Boiça (Estrada Loja Nova – Cachoeiras)

O Senhor Luís Santos da bancada da CDU cumprimenta todos os presentes e pergunta o
seguinte:
- Ponto situação do acesso á Quinta dos Anjos a limpeza, recolha do lixo, da piscina, e
derrocada dos lotes na mesma urbanização.

Em seguida toma da palavra o Senhor Casimiro Santos da bancada da CDU que
cumprimentou todos os presentes e leu uma saudação ao 25 de Abril (anexo 1).
Fala ainda sobre o parque de estacionamento junto ao café da “Mila” na Vala do Carregado
porque foi aberta uma vala para escoamento das águas e agora está enorme e os carros não
têm condições de lá passar para estacionar, pelo que solicita a reparação da vala com a
colocação de canos.
Diz que a Estrada Nacional 1.3 não tem condições com buracos e pedras soltas.
Fala ainda no acesso do bairro Atral-Cipan para o acesso à auto-estrada, que precisa de ter
maior visibilidade.

Pela bancada do PS, intervém o Senhor Mário Nuno que cumprimenta todos os presentes e
começa por dizer com agrado que a divulgação da assembleia de freguesia foi bem-feita, diz
ainda que esteve nas comemorações do 25 de Abril na Vala do Carregado e propõe que seja
alterado o local destas comemorações ou que articular com as forças de segurança uma
presença mais eficaz de forma a garantir a segurança das pessoas que ali vão, tendo em
conta a possibilidade de atropelamentos.
Fala da localidade das Quintas e pergunta se já existe previsão para a requalificação para o
polidesportivo e zona adjacente, sugerindo a solução para a prática de futebol de praia neste
polidesportivo. Propõe ainda que seja possível melhorar a visibilidade e embelezamento do
monumento de homenagem aos habitantes falecidos nas cheias.
Pergunta ainda se em termos de transporte escolar se irá poder melhorar no próximo ano
lectivo, o serviço prestado este ano, junto das entidades responsáveis em termos de
regulamento.
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Sobre as Cachoeiras pergunta pelo protocolo com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
para a utilização do pavilhão dizendo que 4 anos é tempo demais para a realização do
mesmo, e se tem já o regulamento para o mesmo.
Pergunta ainda se existe previsão para melhoramento do polidesportivo das Cachoeiras e se
existem novidades sobre as obras na sede da colectividade. Fala ainda da possibilidade da
colocação de um corrimão nas escadas para acesso à Junta de Freguesia pelas pessoas mais
idosas.
Sobre a Vala do Carregado pergunta se existem novidades sobre o projecto para a
requalificação da zona Ribeirinha dentro do projecto 2020, e ainda se estão previstas
algumas obras para melhoramento dos passeios no Bairro Atral-Cipan para que possa existir
uma maior drenagem junto aos prédios. Queria ainda falar sobre a EN 1.3 e a vala junto ao
café Patrício mas já foram assuntos abordados pelo eleito da CDU – Senhor Casimiro Santos.
Sobre a Castanheira do Ribatejo pergunta ao executivo se voltou a pensar na colocação dos
bancos junto ao centro de saúde, se tem mais dados junto da delegação da ordem dos
advogados de Vila Franca de Xira, se o executivo teve oportunidade de olhar para o
documento que o eleito entregou sobre a requalificação da EN 1.3 e se encontrou alguma
correspondência do mesmo.
Pergunta ainda se irá haver mais alguma relocalização das mesas de voto tendo em conta a
moção apresentada e aprovada nesta mesma assembleia.
Pergunta também quais os detalhes do acordo para a colocação de placas sinalizadoras e
publicitárias que foram colocadas em alguns locais da freguesia, e qual o retorno que a Junta
de Freguesia irá retirar deste acordo.

O Senhor Paulo Glória da bancada do PS, questiona o executivo e reforça o que foi dito pela
CDU, tendo em conta a área florestal que temos na freguesia e mesmo não sendo
responsabilidade do executivo, se estão a tomar algumas medidas junto de proprietários de
terrenos, bombeiros e GNR para a limpeza dos mesmos e libertação dos caminhos de acesso
aos mesmos. Fala ainda no parque de acesso ao Continente e solicita a colocação de um
contentor de lixo pois é utilizado por muitos condutores de pesados que ali permanecem.
Fala ainda do parqueamento de carros pesados neste parque.
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Sobre estacionamento fala também sobre o abuso de pesados na urbanização S. João 2 fase,
onde estão constantemente vários carros pesados ali estacionados.
Fala ainda sobre o muro que foi destruído por um acidente em Sto. Estevão, e questiona o
porque de ainda não ter sido reparado.

O Senhor Luís Santos da bancada da CDU pede a palavra e diz que o documento que o
Senhor Mário Nuno da bancada do PS entregou na última assembleia não foi entregue às
outras bancadas.

O Senhor Mário Nuno da bancada do PS esclarece que não trouxe cópias suficientes e por
isso apenas entregou ao executivo e mesa de Assembleia.
O Presidente da mesa informa que o documento estará presente nos anexos da ata.

O Senhor Presidente da Mesa agradece as intervenções e passa a palavra ao Senhor
Presidente da Junta para responder às questões colocadas.

O Senhor Presidente da Junta cumprimenta todos os presentes e dá início às respostas das
questões levantadas:
Começa por dizer que as obras do Pica-milho deviam começar a dia 10/04 conforme previsto
e até dia 25/04 nada começou, apenas foi colocada uma retroescavadora, vamos esperar
para ver quando iniciam. Informa ainda que a estrada do centro equestre está cada vez pior
e é uma prioridade sendo urgente a reparação. Assim como a estrada da academia de
Dressage também necessita de rápida reparação, apesar de parte da estrada pertencer ao
município de Arruda. Sobre o arranjo paisagístico no largo Capitão José Maria Guedes diz
que fez o que tinha de ser feito pois estava a ser necessitado.
Sobre o esgoto junto à caixa Agrícola informa que ira enviar email directamente ao Vereador
com esse pelouro de forma a garantir a rápida resolução.
Sobre o regulamento do pavilhão diz que realmente 4 anos é tempo demais mas refere que
também é tempo demais para a resolução das obras que o pavilhão necessita e a Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira não faz. Diz ainda que o executivo decidiu não fazer
qualquer tipo de protocolo até as obras estarem executadas.
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Sobre as placas toponímicas informa que foi solicitado pela Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira ao abrigo de um protocolo entre a mesma e as Juntas de Freguesia para que fosse
feito um levantamento dos sinais degradados e a necessitar substituição.
Sobre a limpeza de caminhos que não eram limpos há muito tempo informa que realmente
existem caminhos que só agora estão a ser limpos e que quanto mais andamos pelas
Cachoeiras, mais caminhos surgem por limpar.
Em resposta ao Senhor Nuno Fera da bancada CNR diz que ter 2 sentidos na rua Palha
Blanco é de momento impossível, e que qualquer alteração tem de ser estudada e propõe à
comissão de trânsito que analise também esta situação.
Sobre a limpeza dos terrenos informa que a Junta Freguesia avisa o departamento de
Proteção Civil da Câmara Municipal de todos os terrenos em que se supõe uma limpeza e
que as forças de segurança podem autuar se for caso disso mas que não teve qualquer
feedback da Câmara Municipal a não ser em como recepcionou a informação. Sobre a berma
na Estrado do Bandarra diz que está realmente perigoso e que vai informar a Câmara
Municipal. Sobre a estrada das Quintas diz que já tem a própria Junta de Freguesia limpo as
bermas e que é da competência da Câmara Municipal e que já estão informados do assunto.
Sobre a recolha de lixo e limpeza de contentores na Urbanização Quinta dos Anjos diz que a
mesma é feita à Terça e Sábado em carro mais pequeno, sobre a piscina diz que até podiam
fazer a limpeza da mesma mas foi feito por moradores, e diz ainda que a partir de dia 19/06
virá uma máquina para fazer um trabalho de terraplanagem na piscina.
Sobre a vala aberta de urgência em frente ao Restaurante do Patrício na Vala do Carregado
diz que essa vala teve de ser aberta para não entrar agua no café e que agora espera que
seja colocado algo a fazer de escoante para o rio pelos SMAS.
Fala também sobre os buracos e pedras de paralelos soltas que existem na estrada Nacional
1.3 existem 2 locais onde as pedras estão sempre a sair.
Sobre a limpeza no acesso novo ao Bairro Atral Cipan diz que vai tentar realizar uma obra em
condições pois já foi limpo pela Junta de Freguesia e outras vezes pela Câmara Municipal.
Sobre o Monumento nas Quintas informa que esse assunto está em cima da mesa e já tem
empresas que podem realizar uma limpeza no mesmo de forma a tornar mais legíveis os
nomes dos homenageados.
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Sobre os transporte públicos nas Quintas diz que está à procura de uma solução e que a
Junta de Freguesia esta cá para servir mas que e à semelhança do que acontece nas
Cachoeiras, essa solução deve partir do Município mas que caso não o façam terá de ser a
Junta de Freguesia a fazer algo para garantir o transporte escolar naquela zona.
Sobre o polidesportivo das Quintas e das Cachoeiras diz que tem de pensar em fazer algo
para melhorar os mesmos.

Sobre a colocação de um corrimão nas escadas de acesso à Junta de Freguesia das
Cachoeiras diz que irá colocar assim como em outros lados.
Diz ainda que irá realizar uma intervenção no parque de merendas da Zona Ribeirinha da
Valado do Carregado no sentido de substituir bancos e mesas pois não sabe quando e se
realmente será executado algum melhoramento por parte da Câmara Municipal naquela
zona.
Sobre o escoamento das águas no parque estacionamento do Bairro Atral Cipan diz que é
uma situação já antiga e que foi uma obra mal feita desde o início e que a Junta de Freguesia
avisou da situação.
Sobre os bancos para colocar em frente ao Centro de Saúde informa que solicitou uma
reunião aos responsáveis de forma a pedir permissão e colocação dos mesmos. E diz ainda
os mesmos não foram permitidos aquando da construção do Centro de Saúde e que
devemos todos juntos a solicitar à Administração geral de Saúde a colocação dos bancos.
Responde ainda sobre a limpeza dos caminhos nas Cachoeiras que tem cerca de 9 pessoas a
menos e que fizeram várias candidaturas para ingressão de pessoal e só agora tem
colocações realizadas e assim poderá corresponder com maior eficácia às necessidades da
freguesia.
Sobre o Polidesportivo das Quintas informa que desde 2009 que foi pedido para
recuperação do mesmo antes de ser passado para a responsabilidade das Juntas de
Freguesias.

Pelo apoio jurídico, informa que pediu informação à Junta de Freguesia de Vila Franca de
Xira sobre o mesmo mas que foi vago e irá solicitar à Drª Paula Costilhas mais informação
sobre o mesmo.
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Sobre o documento de apresentação das obras de melhoramento da EN 1 informa que já
tinha conhecimento e que tudo o que seja para melhorar é bem-vindo.
Diz ainda sobre a beneficiação da EN1 que continua sem haver passadeiras junto às rotundas
e que viu um projecto onde se ira retirar parte do jardim do Largo Dª Júlia Palha.
Sobre as mesas de voto informa que já foram alterados 2 mesas que eram realmente de
fraca mobilidade e utilização e que de momento não se prevê novas alterações nas mesas de
voto, até porque a CNE (Comissão nacional eleições) não aconselha grandes mudanças de
locais.
Sobre as placas de publicidade/direção existentes agora na freguesia e a empresa Entre
Ideias informa que é um protocolo em que a Junta de Freguesia coloca as placas de
indicação e eles pagam a publicidade e licenças obrigatórias.
Sobre a colocação de contentores de lixo junto ao Continente informa que já foi solicitado
assim como para a zona da SLI, zonas em que permanecem sempre muitos motoristas de
pesados.
Sobre o estacionamento na Urbanização São João 2ª fase diz que os moradores abusam e a
GNR atua dentro do possível e que vai voltar a falar com o Comandante para verificar a
situação dos pesados junto à estrada nacional.
Pelo muro partido em Sto. Estevão informa que já foi contactada a seguradora mas que
como ainda não houve desenvolvimentos, irá voltar a contactar para saber o ponto de
situação.

Fala o Senhor Mário Nuno da bancada do PS sobre as mesas de voto, e diz que a pretensão e
moção votada por unanimidade era para haver a possibilidade de colocar mesas de voto
noutros locais para que as pessoas possam ir votar em locais mais próximos tendo em conta
que as mesas estão situadas no centro da Vila e deveriam ser colocadas mesas nas
urbanizações novas.
Sobre a Urbanização Quinta dos Anjos diz que o mais problemático são os prédios por
acabar e as vivendas em risco de derrocada dado que podem ser utilizados por pessoas
estranhas à urbanização, provocando incidentes como um pequeno incêndio que houve o
ano passado.
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Sobre os acessos e a piscina dia que não é problema nem ninguém quer lá a piscina até
porque foram moradores que pagaram o aterro da mesma por razoes de segurança

B – ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – Leitura de expediente e informação;
Senhor Presidente da Assembleia diz que esteve presente nas comemorações do Dia da
Mulher, na entrega da nova ambulância aos Bombeiros da Castanheira.
Esclareceu o Senhor Paulo Glória de que, e por falha da mesa da Assembleia não possuem
atas feitas das reuniões da Comissão de Trânsito e a informação que tem não é suficiente
para a realização de uma acta mas que vai enviar a informação que tem.
Propõe ainda que a Comissão de trânsito reúna antes do Verão e que deve se eleger outro
elemento da bancada da CDU.

Ponto 2 – Discussão e votação da ata de 21/12/2016;
Pergunta se existe algo a discutir sobre a ata e não existindo nada a apontar, passou-se á
votação, onde foi aprovada por maioria (11 votos) com uma abstenção (bancada da CDU
porque não esteve presente nessa sessão)

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e
relatório da situação financeira de janeiro a março de 2017;

O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que está tudo escrito na informação e que
o executivo está ao dispor para responder às questões que venham a ser colocadas.

Pede a palavra o Senhor Mário Nuno da bancada do PS para questionar sobre as
presenças e reuniões do presidente, nomeadamente da apresentação da carta
Arqueológica e pede para o executivo trazer uma sessão de esclarecimento desta
mesma carta.
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Em resposta o presidente do Executivo diz que concorda e irá colocar esse convite à
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira reforçando que já o tem feito por outras
ocasiões para o fazerem na Biblioteca.

O Senhor Mário Nuno pede para que seja remetido mesmo em formato digital o
projecto do arranjo paisagístico na Cevadeira.

O Executivo diz que o projecto é da junta e pela necessidade de obras a nível de
saneamento que tem de ser feito pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a obra
vai ser feita em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Mais informa que o dinheiro que a Junta de Freguesia tinha previsto para esta obra será
canalizado para outras obras na freguesia.

O Senhor Mário Nuno solicita ao executivo uma cópia da informação dos espaços
verdes da freguesia.
Pergunta ainda sobre a questão do aluguer do autocarro para transporte das crianças
para o desfile de carnaval, se não seria possível solicitar a uma instituição a cedência do
autocarro para poupar algum dinheiro.
O Presidente responde que aquela hora as instituições tem os autocarros ocupados
para transporte das suas crianças pelo que tem de ser alugado.

O eleito Mário Nuno questiona sobre a limpeza das ruas e jardins na Vala do Carregado
se as mesmas não poderiam ser realizadas com pessoal da junta.

O Presidente do executivo diz que preferia ter condições para ter pessoal suficiente
para executar todos os trabalhos de limpeza mas como não é possível e como o serviço
tem de ser feito para servir as populações, tem de se contratar fora.

Antes de dar inicio ao ponto nº 4 o Presidente da Assembleia pede desculpa pelo
esquecimento mas e voltando ao ponto nº 1, vai ler o documento e a resposta da
direcção do Agrupamento de escolas D. António de Ataíde à felicitação pela avaliação
no raking de escolas públicas do concelho.
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Ponto 4 – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação
de Contas de 2016;

O Senhor Presidente da Junta fala sobre os principais pontos e decisões presentes no
relatório e informa que esclarecerá todas as dúvidas que possam surgir.

Passando à discussão, pede da palavra o Senhor Mário Nuno da bancada do PS que diz que
os documentos são técnicos e é o reflexo das orientações políticas que se fazem todos os
documentos e a distribuição do dinheiro disponível. Diz ainda que os documentos têm
evoluído favoravelmente de acordo com as exigências feitas às freguesias e refere que na
pag.12 nos mapas comparativos tem uma célula que não está a funcionar pelo que pede
para que seja revista pelos serviços
Diz que a bancada vai-se abster pelas diferentes orientações políticas, que não concordam
na totalidade.

Fala o Senhor Luis Santos da bancada da CDU que leu um documento sobre o Ponto 4 (anexo
2).
A sua declaração de voto é a favor.

O Senhor Mário Nuno pede palavra para dizer que espera que a Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira possa mudar de ideias sobre o Centro Cultural e que a Junta de Freguesia
possa mudar também sobre a localização do mesmo e diz que do valor transferido da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é uma fatia considerável para a execução das
tarefas.

Diz ainda que como é o ultimo relatório apresentado neste mandato para o próximo ano
estarão outros a apresentar o relatório e outros a discuti-lo.
O presidente do executivo responde à última observação do eleito Mário Nuno que duvida
que isso aconteça e que na sua opinião os lugares se manterão.
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Pede a palavra o Senhor Tesoureiro para dizer que se admira que a bancada do PS não tenha
dito que gastam muito em despesas correntes e que irá continuar a apoiar o movimento
associativo com verbas das “correntes” assim como iram continuar a apoiar a cultura na
Freguesia.
Diz que os habitantes desta freguesia devem ser tratados como os outros habitantes do
concelho e que merecem o auditório cultural que há muito se reivindica e que os espaço que
o executivo aposta é no local projectado junto às instalações da Junta de Freguesia.
Diz ainda que a Câmara Municipal pode ainda adquirir certos imoveis e oferecê-los à Junta
Freguesia para a construção do auditório conforme fez com as instalações da marinha,
defendendo ainda que não pode ser o antigo cinema conforme opções de outros partidos.

Pede novamente a palavra o eleito do PS Mário Nuno para dizer que reforça o que sempre
disse que este executivo é o que mais apoia as colectividades no concelho.
Diz ainda que apesar de querer o auditório a bancada pensa que a localização pretendida
pelo executivo não é a ideal, mas que também não apoia a localização do cinema.
Em resposta o Presidente do Executivo diz que o projecto existente dá perfeitamente para
tudo o que é apoio as coletividades, oficina da Junta de Freguesia, estacionamento e
biblioteca e que o Senhor Presidente da Câmara Municipal iria fazer o projecto final para a
execução da obra para bem da população.
Passamos á votação:
Contra – 0
Abstenção- 5 – CNR e PS
A favor – 7 - CDU
Aprovada por maioria

O senhor presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia referiu, que como já passa das 24
horas, é necessário dar a palavra ao público.
Por isso, iremos proceder ao Período reservado ao público.
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C – Período reservado à intervenção do público
Toma da palavra o Senhor José António Silva que diz como ex-morador das Cachoeiras tem
pena de não continuar a ver a sua terra como Freguesia e que lutou muito para que a escola
não fechasse e espera que um dia veja a sua terra de novo como uma Freguesia reposta.

Ponto 5 – Aprovação da 1ª. Revisão ao Orçamento, P.P.A. e P.P.I. de 2017;

O Senhor Presidente da Junta diz que o saldo que transitou de 2016 para 2017 foi de
89.272,70€ explicando depois quais as rubricas reforçadas.
Mais informa que está ao dispor para responder às questões que entendam.

Da bancada do PS o Senhor Mário Nuno diz que se recuarem alguns meses no
calendário se verificou parte da previsão do PS sobre a conta de gerência e em como ela
se traduz num grande reforço de verão para o executivo, e que a mesma pode ser
considerada pela boa execução financeira do executivo mas por outro lado que existem
investimentos que se podiam fazer e antecipar com este valor.
Diz ainda que gostavam que esse valor seja bem aplicado para benefício das populações
e que a bancada votará contra.

O Senhor Nuno Fera da bancada do CNR diz que ira abster pelas razões de sempre que
se predem com as prioridades que cada partido político tomaria se fossem executivo.

O Senhor Presidente do Executivo diz que não faz nada como calendário político mas
sim pelo bem das populações e que o saldo que transitou de ano seria para realizar uma
obra e que essa mesma obra passou a ser paga pela CMVFX esse dinheiro irá ser
investido em 2017 em obras que estão em carteira.
Passa-se á votação:
Contra: 4 (PS)
Abstêm-se: 1 (CNR)
A favor: 7
Aprovado por maioria
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Ponto 6 – Apreciação do Inventário dos Bens de Imobilizado.

O Senhor Presidente da Junta diz que não tem nada a acrescentar e que está ao dispor de
qualquer questão.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou de seguida a ler a minuta de ata que se
anexa (anexo 3), colocada à votação a mesma foi aprovada por unanimidade.

O Senhor Presidente da Mesa que o elemento para a comissão de trânsito da bancada da
CDU é o Senhor Luis Santos.

O Senhor Presidente pede ainda a todas as bancadas presentes que e como se aproxima a
campanha eleitoral e eleições autárquicas, que todos os que venham a ser candidatos que
apresentem as suas ideias numa base de respeito e em serviço à população sem ofensas
entre partidos e que a campanha corra dentro da maior normalidade.

O Senhor Presidente da Mesa despede-se e dá por encerrada a sessão às 00.30 horas.

A atual ata foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
alterada pela lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo que vai ser assinada, após aprovação,
pelo Presidente da Mesa e por quem a lavrou.

Presidente:_____________________________________________________________
1.ª Secretária:___________________________________________________________
2.ª Secretária:___________________________________________________________
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