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ATA Nº 3

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA
SESSÃO ORDINÁRIA
---------- Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, reuniu na sede da
Freguesia, em sessão ordinária, a Assembleia da Freguesia de São João Baptista, na sala de
reuniões, sob a Presidência de Cláudio Palmeirão Abreu da Costa, Presidente da Assembleia,
que declarou aberta a sessão eram vinte e uma horas e quinze minutos, com a seguinte ordem do
dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – Apreciar o Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações
Patrimoniais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois – Apreciar e votar os documentos de Prestação de Contas relativos a
2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três – Apreciar a Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia. -------------- À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes membros que
compõem a Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------------------------------------------ Em representação do Partido Socialista (PS): -------------------------------------------------

Cláudio Palmeirão Abreu da Costa – Presidente ------------------------------------------------



Nuno Miguel Vilela Marques – Primeiro Secretário -------------------------------------------



José Maria Laranjeira Campanhe – Segundo Secretário ---------------------------------------



Martinho Manuel Pereira Sousa -------------------------------------------------------------------



Cristina Maria Castanhas Costa -------------------------------------------------------------------



José Luís Canelo Rodrigues -----------------------------------------------------------------------

---------- Em representação do Partido Social Democrata (PSD): -------------------------------------

Teresa Maria Ferreira dos Reis Martins ----------------------------------------------------------



Adelino Ramos Lopes ------------------------------------------------------------------------------



José Maria Lopes Terra -----------------------------------------------------------------------------

---------- Em representação da Coligação Democrática Unitária (CDU): -----------------------------

Maria de Ascensão Fernandes Miguel -----------------------------------------------------------



José Fernando Martins Jorge ----------------------------------------------------------------------

---------- Em representação do Partido Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) 

Maria Teresa Carrinho Barroso Botas ------------------------------------------------------------

---------- Em representação do Bloco de Esquerda (BE) ------------------------------------------------

Anabela Campos Franco da Silva Cavalheiro ---------------------------------------------------
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---------- Tendo sido enviadas convocatórias individuais a todos os membros que compõem esta
Assembleia de Freguesia, foram também afixados editais, em tempo, nos lugares públicos da
Freguesia, com o anúncio do dia, hora, local da reunião e a respetiva ordem do dia. ------------------------ Em representação do órgão executivo da Junta de Freguesia, estavam presentes todos
os seus membros: o Presidente, Rui Cardoso Maurício, a Secretária Alice da Guia Duarte, o
Tesoureiro Albino Máximo Monteiro Gonçalves, e as Vogais Maria da Conceição Gordo
Faustino e Maria Teresa Alves Mainha. ---------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia inicia a sessão desejando que todos tenham
passado uma boa Páscoa. --------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------- O Presidente da Assembleia informa que este período se dividirá da seguinte forma: -- Breve alusão por parte do Presidente do executivo acerca do Congresso da ANAFRE; - Expediente recebido; ------------------------------------------------------------------------------- Pedido de intervenção por parte de José Maria Lopes Terra – Agradecimento. -------------------- O Presidente do executivo toma a palavra e lê as conclusões do Congresso da
ANAFRE. No final da leitura refere que caso alguém esteja interessado fará chegar cópias dos
documentos que tem em sua posse. De seguida informa que no Congresso da ANAFRE foi
eleito para o Conselho Diretivo, o Presidente da Junta Freguesia Nossa Senhora de Fátima,
Ezequiel Soares Estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Informa ainda, que decorreu no passado dia doze de abril, a eleição de delegados para o
Conselho Diretivo e para a Mesa da Assembleia, da Delegação Distrital de Santarém da
ANAFRE e que fará chegar, a todos os presentes, cópia da lista dos eleitos. Comunica que está
a envidar esforços para que a sede da Delegação Distrital da ANAFRE, se mantenha no
Entroncamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- PS - Martinho de Sousa, considerou positiva a sua presença no Congresso da ANAFRE
onde foi analisado profundamente o trabalho do mandato anterior, onde foram debatidos
de uma forma bastante crítica a reforma administrativa e autárquica, e onde foi
legitimado o próximo mandato. ------------------------------------------------------------------ PSD - Adelino Lopes, questiona onde se situa neste momento a sede da Distrital da
ANAFRE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia informa que neste momento a sede da Distrital da
ANAFRE é nas instalações desta Junta de Freguesia, mas não tem funcionado, pelo menos na
sua plenitude, talvez por falha do coordenador Distrital. Acrescenta que já reuniu a
documentação da ANAFRE Distrital, que se encontrava no sótão da Câmara Municipal do
Entroncamento, com armário arrombado, por elementos do município. Neste momento, o
coordenador eleito, Presidente da Junta de Freguesia da Carregueira (Chamusca), está a
inteirar-se dos diversos assuntos a tratar, nomeadamente o facto de muitas das freguesias do
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distrito não serem associadas. Posteriormente será resolvida a questão da localização da sede da
Distrital com o seu conselho diretivo. Entende, no entanto, que tudo se conjuga para que possa
continuar no Entroncamento. ------------------------------------------------------------------------------- PSD - Teresa Martins, começa por referir que uma das razões para a sede Distrital da
ANAFRE se encontrar no Entroncamento, tem a ver precisamente com o facto de
muitas freguesias não serem associadas, sobretudo na zona norte do distrito (Mação,
Sardoal, Abrantes etc.) e o Entroncamento pela sua boa localização geográfica a nível
distrital poderia levar mais freguesias a associarem-se. Devido a inúmeras
circunstâncias, que na sua opinião não vale a pena enumerar nem comentar, a delegação
não funcionou. Relativamente à questão do móvel, referida pelo Presidente, diz
desconhecer o que o mesmo continha, porque nem ela nem o restante executivo tocaram
no mesmo. Era da inteira responsabilidade do coordenador distrital e nada tinha a ver
com a Junta de Freguesia. Considera que seria muito bom para a Freguesia e para o
Entroncamento que a sede distrital ficasse aqui sediada. ----------------------------------------------- De seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia lê a correspondência recebida: ---

Convite da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento para
as comemorações do seu 75º Aniversário. Informou que esteve presente; ------------------



Convocatória para estar presente no ato eleitoral da Delegação Distrital da ANAFRE,
no dia doze de abril do corrente ano. Informou que esteve presente com o Presidente do
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------



Ofício da Câmara Municipal de Elvas com o assunto, “Defesa dos Doentes
Oncológicos”. Informa que o ofício foi elaborado em novembro de dois mil e treze e foi
recebido nesta Freguesia em janeiro de dois mil e catorze, de uma forma um pouco
peculiar, uma vez o envelope vinha dirigido aos dois órgãos, executivo e deliberativo,
mas o ofício estava dirigido apenas ao Presidente da Junta de Freguesia. Nesse sentido,
dá apenas conhecimento do mesmo, considerando a situação um pouco desajustada uma
vez que o assunto está mais relacionado com o Concelho de Elvas e aquela zona do
Alentejo. Coloca à disposição uma cópia do documento para quem estiver interessado. -



Ofício do movimento intitulado “Em Defesa da Escola Pública” que vem assinado por
diversas pessoas, nomeando o senhor Manuel Machado, Presidente da Câmara
Municipal de Coimbra e o senhor Mário Nogueira da FENPROF – Docentes. Refere
que o documento defende a Escola Pública na sua virtude e reclama situações que foram
retiradas. O Presidente coloca a admissão do documento em votação. ----------------------

---------- VOTAÇÃO – Admissão do documento “Em defesa da Escola Pública” ------------------------ Foi aprovado, por maioria, a admissão do documento, com um voto contra do PSD
(Adelino Lopes). ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Após a votação o Presidente distribui o documento pelas várias bancadas e dá a ler o
documento ao primeiro secretário, Nuno Vilela. ------------------------------------------------------------------ De seguida o Presidente coloca o documento em discussão. -------------------------------- PSD – Teresa Martins, reafirma que tudo o que está inscrito no documento é verdade.
Como docente do ensino pré-escolar, afirma que se vivem momentos de grandes
dificuldades, tanto a nível de material pedagógico como de higiene e limpeza. ----------- BE – Anabela Cavalheiro, confirma que é verdade tudo o que se encontra descrito no
documento apresentado. Como mãe sente o que é ter filhos em turmas de trinta alunos,
onde a atenção individual se perde. A escola pública, tal como muitos outros serviços
públicos estão em risco, pela degradação a que estão a ser forçados. ----------------------- CDU – Martins Jorge, é da opinião que o órgão a que pertencem deve manifestar-se
favoravelmente à assinatura do documento. ---------------------------------------------------- CDS-PP – Teresa Botas, confirma a aprovação do documento apresentado. ------------------------ Não havendo mais ninguém a pronunciar-se o Presidente coloca em votação à
aprovação do documento. --------------------------------------------------------------------------------------------- VOTAÇÃO – Aprovação do documento “Em Defesa da Escola Pública” --------------------- Foi aprovado, por maioria, o documento “Em Defesa da Escola Pública”, com uma
abstenção do PSD (Adelino Lopes) e doze votos a favor. -------------------------------------------------------- Adelino Lopes, do PSD, pede para fazer declaração de voto, dizendo que todos sabem
que o que está escrito no documento é real, no entanto questiona qual é a Instituição, o
Ministério e o Departamento que não está nesta situação? Votou contra a inclusão e absteve-se
na aprovação porque não vê que esta aprovação vá resolver o assunto. Na sua opinião, o
documento apresentado é apenas “politica”. ----------------------------------------------------------------------- O Presidente comunica que o documento vai ser devidamente preenchido, com o
resultado da votação e será assinado pelos elementos que aprovaram. ----------------------------------------- O Presidente passa a palavra a José Terra, elemento do PSD, que inicialmente solicitou
uma pequena intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------- José Terra, lê uma missiva que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------- “Em meu nome e da minha esposa agradecemos ao executivo desta Freguesia, na
pessoa do seu Presidente, Sr. Rui Maurício, o envio de um ramo de flores e da sua presença e
da Secretária, Alice Duarte, no velório e nas cerimónias fúnebres, por ocasião do falecimento
da minha sogra, ocorrido no passado dia dezasseis do corrente mês. Agradecer ainda, ao
Presidente desta Assembleia, Sr. Cláudio Palmeirão, o seu telefonema a manifestar sentidos
pêsames. Agradecer aos membros desta Assembleia que não quiseram deixar de estar
presentes, caso da Dr.ª Teresa Martins e do Sr. Adelino Lopes e das duas funcionárias Teresa
Silva e Adelina Bastos. A todos o nosso muito obrigado”. ----------------------------------------------
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---------- De seguida o Presidente coloca em apreciação as atas das sessões anteriores. --------------------- Em relação à ata número cinco, da sessão ordinária de dezanove de dezembro de dois
mil e treze, ninguém se manifestou pelo que o Presidente colocou a mesma em votação. ------------------ VOTAÇÃO – Ata número cinco, da sessão ordinária, de dezanove de dezembro
de dois mil e treze ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovada, por unanimidade, com treze votos a favor. ------------------------------------------------- Em relação à ata número dois, da sessão extraordinária de vinte e seis de fevereiro do
corrente ano, ninguém se manifesta pelo que o Presidente coloca a mesma em votação. -------------------- VOTAÇÃO – Ata número dois, da sessão extraordinária, de vinte e seis de
fevereiro do corrente ano ------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovada, por maioria, com uma abstenção do BE (Anabela Cavalheiro) e doze votos a
favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anabela Cavalheira, do BE, pede para intervir dizendo que se abstém pelo facto de não
ter estado presente, no entanto quer solidarizar-se com a homenagem que foi prestada à antiga
Presidente, Teresa Martins. Gostou muito de ter lido a forma como esta decorreu e considera
que foi inteiramente justa. -------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia, de seguida, pergunta ao público presente se
quer intervir, como ninguém se manifesta o Presidente passa à ordem do dia. -------------------------------- ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO UM - Apreciar o Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações
Patrimoniais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia coloca o documento em apreciação. -------- PSD – José Terra, considera que o valor da viatura continua muito elevado. Enquanto
membro do executivo anterior, tentou resolver o assunto, mas não conseguiu e verifica
que continua a não ser possível. ------------------------------------------------------------------------- Como mais ninguém se manifesta o Presidente passa ao ponto seguinte. --------------------------- PONTO DOIS – Apreciar e votar os documentos de Prestação de Contas relativos
a 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia questiona as bancadas se existe alguma
consideração a fazer em relação ao documento. --------------------------------------------------------- BE – Anabela Cavalheiro, diz que embora tenha sugerido, por diversas vezes, que os
documentos deveriam ser enviados por sistema informático, chegou à conclusão que
não é legível, devido à forma como os documentos são efetuados, páginas na horizontal
e na vertical. Nesse sentido, solicita que futuramente este tipo de documentos lhe sejam
fornecidos em papel. ------------------------------------------------------------------------------- PSD – Adelino Lopes, considera que o documento está bem apresentado mas tem
algumas considerações a fazer. Na página oito, no saldo da gerência anterior é
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apresentado um saldo no valor de trinta e dois mil quinhentos e trinta e três euros e
sessenta e dois cêntimos (32.533,62€) e um saldo de vinte e seis mil trezentos e trinta e
seis euros e dois cêntimos para a gerência seguinte, o que perfaz uma diferença de
menos seis mil cento e noventa e sete euros e sessenta cêntimos (6.197,60). Na página
vinte e seis, está a relação dos cheques que transitaram para dois mil e catorze, na
coluna dos valores constam três cheques com o valor de trinta euros e quarenta e cinco
cêntimos (30,45€) e um cheque no valor de trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos
(30,54€). Questiona porque é que os valores não são iguais. Na página cinquenta e três,
entende que a redação do primeiro parágrafo deveria estar da seguinte forma: “O
presente documento de prestação de contas, que contém 53 folhas, que antecedem,
devidamente numeradas, foi aprovado por unanimidade, em reunião da Junta de
Freguesia…”. --------------------------------------------------------------------------------------- PSD – Teresa Martins, considera que existem algumas falhas no documento, relativas
ao novo acordo ortográfico, nomeadamente no índice, que no seu entender devem de ser
mudadas. Propõe uma nova leitura do documento, por parte do executivo e da mesa da
Assembleia, para que estes façam as devidas retificações, enumerando algumas das
palavras a modificar. ----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia solicita que os enganos sejam emendados de
imediato, para que o documento vá a aprovação. Depois de efetuadas todas as emendas, é
colocado em votação a Prestação de Contas relativos ao ano dois mil e treze. -------------------------------- VOTAÇÃO – Prestação de Contas relativos a dois mil e treze ----------------------------------- Foi aprovado, por unanimidade, os documentos de Prestação de Contas relativos a dois
mil e treze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS – Apreciar a Informação Escrita do Presidente da Junta de
Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia coloca em discussão a Informação Escrita do
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- PSD – Adelino Lopes, refere que na situação financeira, na rúbrica despesas, é
apresentado um valor de quinze euros (15,00€) para homenagens fúnebres. Verifica na
Informação, tratar-se de duas homenagens fúnebres. Questiona o que foi feito nas
homenagens, uma vez que pressupõe que o custo foi de sete euros e cinquenta cêntimos
(7,50€), para cada uma. De seguida menciona que esperava encontrar na Informação do
Presidente uma notícia divulgada no “entroncamentonline”. Nesse sentido lê uma
missiva em seu nome pessoal e da sua bancada: --------------------------------------------------------- “ Pese embora, a minha condição de oposição julgo que é meu dever
colaborar para o bom desempenho e para o bom nome desta autarquia. --------------------------- Por isso com base neste princípio quero dar os meus parabéns ao executivo,
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na pessoa do seu Presidente pela sua nomeação para o Conselho Municipal de
Educação do Entroncamento. ------------------------------------------------------------------------------ Esta nomeação é tanto mais importante, tendo em conta o resultado expressivo
da votação e a “dor de cotovelo” que provocou. -------------------------------------------------------- Precisamos todos uns dos outros, não esquecendo que também os outros
precisam de nós. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ninguém sabe tudo, nem são melhores que nós.” ---------------------------------- PSD – Teresa Martins, quer apenas acrescentar que a sua bancada de facto congratulase com a nomeação do Presidente do executivo, para o Conselho Municipal de
Educação, assim como para outros órgãos que venha a ser nomeado. Na sua opinião o
que saiu na comunicação social não foi muito agradável de ler, pelo que esta é uma
forma de honrar o Presidente desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia agradece as palavras proferidas pelo PSD referindo
que irá representar a Freguesia o melhor que puder nesse conselho e em futuras nomeações
como no Conselho Municipal de Segurança, no qual irá tomar posse, na próxima sessão da
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  PSD – Teresa Martins, deseja que as próximas sessões continuem com esta elevação,
respeito e comungar do bem comum. Considera, no entanto, que as sessões estão um
pouco demoradas e sugere que futuramente os documentos apresentados antes da ordem
do dia, sejam enviados junto com a documentação, para assim se inteirarem do assunto
e as coisas decorrerem de forma mais célere, caso o Presidente assim o entenda.
Menciona que é uma honra fazer parte desta Assembleia de Freguesia e que de facto
estão todos com espirito de equipa. ------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia de Freguesia toma a palavra e agradece tal como a sua
colega do PSD a maneira elevada como decorreu a sessão considerando que estão no bom
caminho, trabalhando em conjunto de forma a resolver os problemas da autarquia para o qual
foram eleitos. Em relação à sugestão da colega, Tersa Martins, confessa que não se lembrou,
mas que futuramente tem em mente formar uma comissão permanente, com um elemento de
cada partido, que terá a missão de analisar os documentos que vão aparecendo e deliberar se tem
interesse em serem analisados pela Assembleia. Refere que a ideia ainda está a ser estudada. ------------- O Presidente da Junta de Freguesia agradece a maneira distinta como estas sessões têm
decorrido. Agradece ainda, a presença do Presidente e de um elemento da Assembleia de
Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Sugere aos elementos da Assembleia, para que as atas
não se tornem muito extensas, que não se transcrevam as conclusões do Congresso da ANAFRE
e a listagem dos elementos eleitos da Distrital da ANAFRE, assim como o documento aprovado
antes da ordem do dia “Em defesa da Escola Pública”, fazendo apenas alusão aos factos. Todos
os elementos da Assembleia concordaram. ----------------------------------------------------------------
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---------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão eram vinte e duas
horas e trinta minutos e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai
ser assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia e por mim, Teresa Maria Almeida da
Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. --------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

