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ATA n.º 2
Aos vinte quatro dias do mês de novembro de 2017, pelas vinte e uma horas e vinte
minutos na sala da Assembleia de Freguesia, sita Rua General Silva Freire, lote C,
reuniu a Assembleia com 17 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata.
Faltaram Honorato Monteiro Moura (PS), substituído por Isaac Daniel dos Santos
Bilreiro, Teresa Maria Meireles de Sousa Fernandes Tomaz Marques (PS),
substituída Alexandra Isabel Simões Castanheira da Fonseca Carriço. Faltaram Pedro
Miguel Gomes Fonseca e Virginia Maria Vicente Batista Correia da Costa (PS).
O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia
abriu a sessão e pediu à Srª D. Olga Branco para secretariar a Mesa. Disse ainda que
deu entrada 1 Voto de Saudação “42 anos do 25 de novembro de 1975”, apresentada
pelo CDS-PP.
De seguida deu a palavra ao público.
Luisa Sousa - Falou na desorganização no ato eleitoral: mesas com pouca distância;
filas muito grandes; desdobramento dos cadernos eleitorais.
Antes da Ordem do Dia, foi dado 5 minutos para poderem apreciar e analisar o Voto
de Saudação “ 42 anos do 25 de novembro de 1975”, apresentado pelo CDS-PP.
Retomando os trabalhos o Presidente da Mesa leu a parte deliberativa do Voto de
Saudação;
João Rodrigues (BE) – que fez uma breve história do 25 de novembro e criticando o
texto.
Arnaldo Costeira (PSD) – disse que vão apresentar declaração de voto (anexo 1).
Não havendo mais ninguém inscrito foi o documento votado, com o seguinte
resultado:
Abstenção – 3 votos
Contra – 13 votos
A favor – 1 voto
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De seguida o Presidente da Mesa deu início à Ordem do Dia pondo à consideração a
alteração da ordem de Trabalhos o que foi aceite por UNANIMIDADE.
De seguida deu a palavra à Srª Presidente da Junta.
Presidente de Junta – Apresentou o despacho nº 12/2017, sobre a informação dos
tempos da Presidente e dos vogais do Executivo.
Em seguida apresentou a Proposta nº 13/2017 – “Compromissos plurianuais”.
Não havendo questões passou-se à votação:
Abstenção – 7 votos (2 PCP; 1 BE; 1 CDS-PP e 3 PSD)
Contra – 0
A favor – 10 (PS)
Foi apresentada a Proposta nº 16/2017, pela Srª Presidente da Junta.
Francisco Domingues (PSD) - Informou que deveriam ter sido apresentadas 3
propostas, estando a ser violada os princípios da legalidade e transparência.
Carlos Lourenço (PCP) – Manifestou surpresa, porque todos os anos tem havido
saldo de gerência positivo.
João Rodrigues (BE) – Entende o instrumento, e os custos são muito elevados.
Arnaldo Costeira (PSD) – Perguntou se estava em causa o pagamento de
vencimentos? Se não, é possível haver alguma Assembleia Extraordinária para
auscultar outras entidades financeiras.
Presidente da Junta - Respondeu dizendo que a Junta de Freguesia cumpre sempre
a lei, e tem confiança nos serviços jurídicos e ROC. Em 2018 vai trazer várias
propostas.
Foi colocada a proposta nº 16/2017 à votação, obtendo o seguinte resultado:
Abstenção – 1 (BE)
3 (PSD)
1 (CDS)
Contra – 2 (PCP)
A Favor – 10 (PS)
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Passou-se de imediato à Proposta nº 17/2017 – Revisão Orçamental dando o Sr.
Presidente da Mesa a palavra à Srª Presidente da Junta para apresentação do
documento.
Carlos Lourenço (PCP) – Disse que a Revisão Orçamental destina-se a cobrir a
falta de transferência de verbas da CML. Há criação de Receitas e Despesas.
Francisco Domingues (PSD) – Disse que só pode ser orçamentado depois de
contratado.
Presidente da Junta – Prestou esclarecimentos sobre as questões apresentadas pelo
PCP.
Fernando Potes (Chefe de Divisão JF) – Respondeu à questão apresentada pelo
PSD.
Carlos Lourenço (PCP) – Disse que os itens orçamentais não correspondem à
Delegação de Competências.
Em seguida foi posta à votação a Proposta nº 17/2017, com o seguinte resultado:
Abstenção – 1 (CDS)
Contra – 3 (PSD)
2 (PCP)
1 (BE)
A Favor – 10 (PS)
O PSD ficou de apresentar declaração de voto.
Antes de encerrar os trabalhos foi posta à votação a Ata em Minuta que foi aprovada
por UNANIMIDADE.
E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 00h30m.
O Presidente da Mesa:
1.ª Secretário:
2.ª Secretária:

