
Acta 4/2013 - 19-12-2013

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONCELHO
DE OURÉM, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013.	 Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora da
Piedade &ndash; Ourém, na Sala de Sessões, sita no Edifício Sede da Junta de Freguesia, convocada nos termos da
alínea b) n.º 1 do Artigo 14.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme anúncio público fixado por Edital de 3 de
dezembro de dois mil e treze, com a seguinte Ordem de Trabalhos:	1. Período Antes da Ordem do Dia:	1.1. - Leitura
resumida do expediente;	1.2. - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da atividade da
Junta, bem como da situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9.º, da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro;	1.3. - Apresentação de assuntos de interesse local.	2. Ordem do Dia:	2.1. - Apreciação e votação
do Orçamento Ordinário para o ano de 2014;	2.2. - Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos - Ano de
2014;		2.3. - Aprovação do Mapa de Pessoal;	2.4. - Apreciação e Aprovação do Regulamento das Taxas e Licenças;	2.5. -
Conhecimento da Norma de Controlo Interno para o Quadriénio de 2013 a 2017;		2.6. - Constituição de Comissão para a
elaboração do regimento da Assembleia de Freguesia, para o mandato de 2013 a 2017;	2.7. Período de intervenção aberto
ao público.	Assinaram a lista de presença os seguintes membros:	(PS) - Avelino da Conceição Subtil, Ana Maria da
Encarnação Nunes Bernardo André, Rui Manuel Pereira Verdasca, Hugo Miguel dos Santos Ferraz e João Nuno Crespo
Godinho de Oliveira.(PPD/PSD-CDS-PP) - André de Oliveira Lopes, Vítor Manuel Rodrigues Marques, Ana Sofia
Gonçalves Reis, Jaime Manuel Reis Oliveira Homem, José António da Silva Santos e Maria José Costa Martins.	(MOVE) -
Pedro Miguel de Sousa Ferreira Cancela.	Em cumprimento do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente, Sr. José
Ferreira Vieira, tendo igualmente, nos termos do n.º 3 do artigo acima referido, comparecido à sessão todos os vogais,
conforme a seguir se especifica:	Senhor Secretário da Junta de Freguesia: 	João Carlos de Jesus Pereira;	Senhor
Tesoureiro da Junta de Freguesia:	Renato Amílcar Marques Lopes; 	1.º Vogal da Junta de Freguesia: 	António Domingos de
Oliveira Sousa;		 2.º Vogal da Junta de Freguesia: 	Anabela Lopes Pereira Cardoso;	O Sr. Presidente da Assembleia
informou que tendo recebido o pedido de renúncia de Catarina Isabel Faria Pereira, eleita na lista do Partido Socialista,
nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro, convocou o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, Natália Pereira
Paulino, nascida a 22 de fevereiro de 1977, natural França e residente na Rua da Cidade de Ourém, n.º 71, 2490-427,
portadora do Cartão de Cidadão n.º 11053635 5ZZ2, emitido pelo arquivo de identificação civil.. 	Verificando-se sua
comparência, o Sr. Presidente da Assembleia procedeu à verificação da sua identidade e legitimidade, conferindo-lhe
posse.	Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, agradeceu a presença de todos e deu início aos
trabalhos desta Sessão Ordinária, conforme Ordem de Trabalhos, previamente estabelecida.	
1. Período Antes da Ordem do Dia:	1.1. Leitura resumida do expedienteComunicação da Associação Nacional de
Freguesias, a informar da realização do XIV Congresso Nacional da ANAFRE, a realizar nos dias 31 de janeiro e 1 e 2 de
fevereiro de 2014, em Aveiro. 1.2 - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da atividade da
Junta, bem como da situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9.º, da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro.	A seguir se transcreve na íntegra, o texto referente à comunicação prestada pelo Senhor
Presidente da Junta de Freguesia.	 &ldquo;Ourém, 19 de dezembro de 2013 	Ex.º Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia 	Ex.º Sr.º Primeiro Secretário	Ex.º Sr. Segundo Secretário	Ex.ªs  Sr.ªs  e Ex.ºs Srs. Vogais	Cumprimento todos
V.ªs Ex.ªs nesta primeira reunião ordinária, renovando o desejo na contribuição de todos no bom desempenho do
executivo, bem como desta assembleia.	Cabe ao presidente da Junta fazer um esboço da situação da freguesia em termos
de obras e da situação financeira.	Tivemos a primeira reunião com o senhor Presidente da Câmara Municipal, para colocação
em Orçamento das nossas prioridades. Foi-lhe entregue uma lista do que achamos oportuno, sabendo quanto difícil será
a sua realização, devido às contingências financeiras que a própria autarquia tem.Pretendíamos que fossem feitos alguns
alcatroamentos em pequenos pedaços de ruas onde existem habitações, deixámos essa e outras preocupações ao senhor
Presidente, aguardamos o desfecho.	Também foi abordado o assunto relativo às Brigadas de intervenção e foi-nos pedido
para aguardar até final deste ano uma nova proposta para a modificação da situação.	Foi concordado por nós, estamos
aguardar a proposta. De qualquer forma já seguiu ofício informando que o termo da Brigada será em 31 de
dezembro.	Trazemos a esta assembleia, para aprovação, o orçamento e plano plurianual que nos propomos realizar no
decorrer do próximo ano, com influência nos anos seguintes. Poderão observar o orçamento e verificar que não
pretendemos camuflar ou destorcer a verdade das contas. Como compreenderão, sem verbas é difícil fazer obras, resta-
nos fazer alguma poupança e assim concretizar o que de mais importante há a fazer.	Em tempos foi feita a recuperação
dos fontenários existentes na freguesia, a sua degradação tem-se mantido, hoje há necessidade de fazer nova
intervenção, em alguns, nos tanques como no seu perímetro, já assinalamos esta situação, iremos proceder a recuperação,
logo que seja viável.Também trazemos ao conhecimento desta Assembleia o que a lei obriga, o Regulamento de
Controle Interno e dar-vos conhecimento que a Freguesia possui um Manuel de Ética, realizado pela nossa funcionária
D. Cristina, aquando da finalização do seu curso de Licenciatura em Administração Pública.  	Informo V.ªs  Ex.ªs que o
executivo deliberou  mudar a reunião mensal para os segundos sábados do mês, pelas 10 horas,  para melhor
funcionalidade de todo o executivo e  para dar mais possibilidade aos nossos fregueses em virem trazer as suas
solicitações.	Convidamos todos os elementos desta assembleia caso pretendam assistir, o poderão fazer neste novo
horário.	É tudo o que tenho a informar, disponibilizando-me para qualquer esclarecimento que me queiram fazer.	O
Presidente da Junta de Freguesia.&rdquo; Após ter tido lugar essa comunicação, o vogal André Lopes (PPD/PSD - CDS-
PP)  questionou e pediu esclarecimento ao Sr. Presidente da Junta sobre os seguintes aspetos: (i) O que foi levado a
cabo por parte da Junta em relação ao Associativismo e Ações Sociais na Freguesia; (ii) qual a situação das Brigadas de
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Intervenção; e, (iii) qual a atividade que está e/ou será levada a cabo pela Junta durante esta quadra natalícia.	Em
resposta às questões que lhe foram colocadas o Sr. Presidente da Junta esclareceu:	Questão (i): Apesar dos
constrangimentos financeiros que são conhecidos, foi, ainda assim, possível à Junta atribuir (dentro das limitações
orçamentais) subsídios a algumas Associações da Freguesia. Por iniciativa da Junta de Freguesia foi criado um Grupo de
Voluntariado no qual a Instituição se envolveu e no âmbito do qual foram diretamente apoiadas 5 (cinco) famílias
carenciadas e cuja indicação foi feita por parte da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. Presentemente, uma
dessas famílias ainda se encontra a ser apoiada por parte dos voluntários.-Questão (ii): Existe um Protocolo com a
Câmara Municipal que assegura a criação da Brigada Sul e que abrange o território concelhio coincidente com a zona rural
da Freguesia de N.ª S.ª da Piedade e com as Freguesias de N.ª S.ª das Misericórdias, Alburitel e Seiça. Esse Protocolo
baseia-se no compromisso assumido pela Junta de vir a colocar à disposição das restantes Juntas de Freguesia e nos
períodos acordados, os diversos meios (materiais e humanos) de que dispõe, assumindo em contrapartida a Câmara
Municipal as diversas despesas daí inerentes e que se relacionem diretamente com o consumo de combustível, a
manutenção/reparação dos equipamentos, bem como dos diversos materiais utilizados na consecução dos diversos
trabalhos. A Junta entendeu que deveria vir a rescindir esse Protocolo e deu disso conhecimento à Câmara Municipal, em
ofício remetido e no qual referiu que a vigência desse Protocolo culminaria em 31 de dezembro do presente. Mais
referiu que presentemente a capacidade operacional da Brigada se encontrava grandemente condicionada pelo facto do
seu principal equipamento (a retroescavadora propriedade da Junta) se encontrar avariada, situação que teria que ser
rapidamente resolvida.	Questão (iii): Para além de alguns donativos que foram atribuídos por parte da Junta (como foi o
caso da Instituição São Vicente Paulo), a Junta concedeu cabazes de Natal a algumas famílias carenciadas da freguesia,
bem como assumiu, uma vez mais e à semelhança do já realizado em anos anteriores, a condição de entidade
coorganizadora da iniciativa &ldquo;Neste Natal, as Suas Compras, Valem Prémios&rdquo; e cuja iniciativa pertence à
ACISO &ndash; Associação Empresarial Ourém-Fátima.	Agradecendo as informações prestadas, André Lopes (PPD/PSD-
CDS-PP) questionou ainda sobre quem iria assumir as despesas relativas à reparação da retroescavadora, tendo o Sr.
Presidente da Junta informado que  competiria à Câmara Municipal (e no âmbito, justamente, do Protocolo firmado) fazer
face a essas despesas. Mais referiu o Sr. Presidente da Junta, que em relação ao Protocolo das Brigadas, é sua intenção
vir a informar e colocar à disposição, para conhecimento da Assembleia, o documento final que venha a resultar do
processo de renegociação/modificação e que já se encontra em curso com a Câmara Municipal. 1.3 - Apresentação de
assuntos de interesse local. 	Neste ponto da ordem de trabalhos, o vogal da Assembleia, André Lopes (PPD/PSD-CDS-
PP) pediu para usar da palavra e efetuou uma declaração que seguidamente se transcreve na íntegra. Os membros desta
assembleia, eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, colocam-se à disposição da junta de freguesia para, com o executivo em
funções, colaborar no sentido de promover o progresso e desenvolvimento da freguesia de Nossa Senhora da
Piedade.	Pode, esta assembleia, contar com uma crítica construtiva, sempre em prol do bom funcionamento deste órgão
deliberativo, tendo como principal objetivo cooperar no desenvolvimento das ações a incrementar pela Junta de
Freguesia, junto dos cidadãos.	Pretendemos, no decorrer destas assembleias, apresentar as nossas sugestões para que
se possa dinamizar a intervenção da Junta, nomeadamente no que se refere à melhoria das condições de vida dos
residentes nesta freguesia, assim como da manutenção dos bens imóveis e espaços públicos da tutela da Junta de
Freguesia.&rdquo;	Na sequência da declaração efetuada, o Sr. Presidente da Junta congratulou-se com os termos da
mesma, tendo manifestado disponibilidade e interesse por parte do Executivo a que preside, em vir a acolher todo o
apoio e colaboração que os diversos membros da Assembleia lhes possam e queiram vir a prestar. 	
2. Ordem do Dia:	2.1. Apreciação e votação do Orçamento Ordinário para o ano de 2014Usando da palavra, o Sr.
Presidente da Junta efetuou uma apreciação genérica sobre as diversas rubricas constantes do Orçamento em
apreciação.Relativamente ao Documento e às considerações que ao mesmo foram efetuadas, André Lopes (PPD/PSD-CDS-
PP) questionou o Sr. Presidente da Junta sobre o significado e/ou justificação para os valores constantes nas rubricas do
Orçamento: (i) 01.01.09; (ii) 01.01.13; (iii) 01.03.05.01; (iv) 02.01.02.01; (v) 02.01.02.02; (vi) 02.01.05; (vii) 02.02.03.01;
(viii) 02.02.14; e, (ix) 04.07.01.01.05. 	Em resposta às questões que lhe foram colocadas, o Sr. Presidente da Junta
prestou os necessários esclarecimentos, tendo o vogal André Lopes (PPD/PSD-CDS-PP) tomado conhecimento dos
mesmos e manifestado a sua compreensão sobre as explicações dadas.	Colocado à votação, foi a Proposta de Orçamento
Ordinário para o ano de 2014 aprovado com seis abstenções por parte dos membros eleitos pela coligação  PPD/PSD-
CDS-PP. 2.2. Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos - Ano de 2014Colocada à votação, foi a Proposta de
Plano Plurianual de Investimentos para o Ano de 2014 aprovado com seis votos contra, por parte dos membros eleitos
pela coligação PPD/PSD-CDS-PP.	 2.3. Aprovação do Mapa de PessoalColocado à votação, foi este Mapa aprovado por
unanimidade. 2.4. Apreciação e Aprovação do Regulamento das Taxas e LicençasColocado à votação, foi o Regulamento
apresentado pela Junta de Freguesia aprovado por unanimidade.	Sobre este ponto da ordem de trabalhos, André Lopes
(PPD/PSD-CDS-PP) proferiu uma declaração de voto na qual sugere que o regime de isenções previsto no Regulamento e
Tabela Geral de Taxas e Licenças possa vir a ser estendido a outras Associações da Freguesia,  cuja expressa indicação não
consta do referido documento.	 2.5. Conhecimento da Norma de Controlo Interno para o Quadriénio de 2013 a 2017O Sr.
Presidente da Junta deu conhecimento do Documentos aos presentes. 2.6. Constituição de Comissão para a elaboração do
regimento da Assembleia de Freguesia, para o mandato de 2013 a 2017O Senhor Presidente da Assembleia pôs à
consideração das diversas representações políticas a indicação de um elemento para integrar a Comissão para a elaboração
do Regimento da Assembleia de Freguesia, para o presente mandato e cuja revisão se impôs por força da publicação e
entrada em vigor do Decreto-lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que procedeu à alteração ao Regime Jurídico das
Autarquias Locais.Assim, resultou a indicação para integração da referida Comissão dos seguintes elementos: Hugo Ferraz
(PS), Maria José Martins (PPD/PSD-CDS-PP) e Pedro Cancela (MOVE). 	Consentido que foi, pelas diversas
representações políticas, que a votação nos membros para integrar a Comissão de revisão do regimento se realizasse sem
ser por escrutínio secreto, foi a proposta colocada à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.O Senhor
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Presidente da Assembleia informou  que a proposta de revisão do Regimento deveria estar concluída a tempo de poder
vir a ser apresentada, para discussão e votação pela Assembleia, na próxima sessão deste órgão.	 2.7. Período de intervenção
aberto ao Público;		O Senhor Presidente da Assembleia verificou a não existência de público para intervir na presente
reunião.	 Encerramento da reunião:	Concluída a reunião, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu esta por
encerrada, quando eram 22H30 horas, da qual para constar, foi elaborada a presente Ata que, vai ser assinada pela
Mesa.
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
O Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia  O Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia 
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