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Acta n.º 01/2013  

 -------  Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas,  

reuniram em sessão ordinária, na Sede da Junta de Freguesia sob a presidência de 

Pedro Miguel Pinheiro Ribeiro, os elementos da Assembleia de Freguesia, com a 

exceção do senhor deputado Carlos Macedo, com a seguinte ordem de trabalhos: -------  

 -------  Ponto Um - Discussão e aprovação orçamento para 2014 ----------------------------  

 -------  Ponto Dois - Discussão e aprovação do plano plurianual de 2013/2017 ------------  

 -------  Ponto Três - Aprovação da tabela de taxas ----------------------------------------------  

 -------  Ponto Quatro - Outros assuntos de interesse para a freguesia -----------------------  

 ------- Antes da ordem do dia o senhor presidente da Assembleia concedeu um período 

de tempo para que fosse possível discutir alguns assuntos de interesse para a 

freguesia.-------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 ------- Fez então o uso da palavra o senhor Deputado José Manuel Lemos para felicitar 

todos os membros eleitos para esta Assembleia, uma vez que, no dia da tomada de 

posse não o pôde fazer, pois, não lhe foi concedida a palavra.------------ -------------------  

 ------- Fez ainda uma observação ao discurso do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia referindo que não se deve dizer à população que nada se pode prometer 

tendo em conta a crise, visto que existia um projeto eleitoral e como tal se deverá lutar 

para que seja cumprido.----------------------------------------------------------------- ------------  

 ------- Referiu ainda que na tomada de posse os membros empossados deveriam ter 

sido questionados quanto à sua vontade de fazer parte da Assembleia de Freguesia.---- 

 ------- Em resposta o senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que a sua 

intenção não seria dizer que não prometia nada, mas que devido à falta de verbas, 

alguns projetos poderão não se realizar.---------------------------------------------------- -----  

 ------- Não havendo mais assuntos para antes da ordem do dia, o senhor Presidente da 

Assembleia deu início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos: Discussão e aprovação 

do orçamento para dois mil e catorze.-------------------------- ----------------------------------  

 ------- Fez o uso da palavra o senhor Deputado José Manuel Lemos referindo que, na 

sua opinião, não há muita informação neste orçamento, bem como, uma grande 

ausência na vertente social que, supostamente, seria bastante necessário para as 

nossas populações.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Em resposta a Tesoureira da Junta de Freguesia Francisca Dias indicou que no 
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orçamento estão constantes verbas de cariz social, nomeadamente, o apoio à família 

nas escolas básicas e nos jardins de infância, bem como, no aluguer de espaços e 

equipamentos.---------------------------------------------------------------------- ------------------  

 ------- Em seguida fez o uso da palavra o senhor Deputado José Duarte dizendo que, na 

sua opinião, as obras deveriam estar mais discriminadas no orçamento.---- ---------------  

 ------- Seguidamente, fez o uso da palavra a Deputada Liliana Pinheiro referindo que, 

na sua opinião, há falta de informação neste orçamento.-------------------------- -----------  

 ------- Finalmente fez o uso da palavra o senhor Deputado Zeferino Silva dizendo que, 

tendo em conta o tempo disponível para elaborar o orçamento, o que nele consta é 

suficiente e que deposita total confiança neste executivo.-------------------- -----------------  

 ------- Não havendo mais pedidos de esclarecimento o senhor Presidente da Assembleia 

colocou a votação o orçamento para dois mil e catorze, tendo sido aprovado com 

quatro votos a favor e quatro abstenções.-------------------------------- -----------------------  

 ------- Posto isto, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao segundo ponto da 

ordem de trabalhos: Discussão e aprovação do plano plurianual dois mil e treze a dois 

mil e dezassete.---------------------------------------------------------------- -----------------------  

 ------- Após discussão do plano plurianual, o senhor Presidente da Assembleia colocou o 

mesmo a votação, tendo sido aprovado com quatro votos a favor e quatro abstenções 

 ------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao terceiro ponto 

da ordem de trabalhos: Aprovação da tabela de taxas.--------------------------- -------------  

 ------- Fez o uso da palavra o senhor deputado José Manuel Lemos referindo que na 

tabela de taxas não se inclui a taxa de ruído.------------------------------------------- ---------  

 ------- Em resposta o senhor Presidente da Junta de Freguesia mencionou que só a 

partir de Janeiro é que as taxas de ruído passarão para a responsabilidade das juntas 

de freguesia e, como tal, ainda não existe norma para poder taxar o ruído.-- -------------  

 ------- O Senhor Deputado José Duarte referiu que se encontra omisso a justificação da 

cobrança das taxas relativas ao cemitério. Referiu ainda que o regulamento deveria ser 

mais específico no que diz respeito às isenções de cariz social. ------------------------------ 

 ------Após discussão foi acordada a alteração ao Regulamento e Tabela geral de taxas 

nomeadamente no que diz respeito às isenções e ao cemitério.----------------- -------------  

 ------- Foi então colocada a votação a tabela de taxas, tendo sido aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------ ------  

 ------- Em seguida, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao quarto e último 
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ponto da ordem de trabalhos: Outros assuntos de interesse para a freguesia.------------- 

 ------- Neste ponto o senhor Presidente da Assembleia fez menção à lei setenta e cinco 

de dois mil e treze que refere que “no prazo de noventa dias após a instalação dos 

órgãos que resultem das eleições gerais das autarquias locais, a realizar em dois mil e 

treze, a assembleia de freguesia delibera a localização da sede”. Assim sendo, o senhor 

Presidente da Assembleia propôs que a sede da freguesia se localizasse em Figueiró 

Santiago.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Foi então colocada a votação a instalação da sede de freguesia em Figueiró 

Santiago, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------ -----  

 ------- Seguidamente fez o uso da palavra o senhor Deputado José Manuel Lemos 

questionando se a segunda fase do alargamento da Via de Santiago constará neste 

orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------- -----  

 ------- Posteriormente fez o uso da palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

referindo que algumas das obras previstas estão já contempladas no orçamento do 

próximo ano.------------------------------------------------------------------- -----------------------  

 ------- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata que vai ser assinada nos termos da lei. -------------------------------------------  

 


