ATA DA QUARTA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ALCABIDECHE
ANO DE 2018
Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, nas instalações do Grupo Musical e Desportivo
1 de Julho de Alcoitão, realizou-se a Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, em
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e o artigo 13.º
do Regimento AFA, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. - Período antes da ordem do dia;
2. - Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência 2017;
3. - 1.ª Revisão Orçamental 2018;
4. – Relatório de Atividades – 1.º Trimestre de 2018;
5. – Relatório de Direito de Oposição;
6. – Balancete Trimestral 2018;
7. – Apresentação de Inventário
Esta sessão teve a presença dos seguintes membros: Rui Paulo Costa (PPD/PSD), Presidente da
Assembleia de Freguesia; Margarida Nascimento (PPD/PSD), 1.º Secretária da Assembleia de Freguesia;
Susana Nunes (PS) 2.º Secretária da Assembleia de Freguesia; José Filipe Ribeiro (PPD/PSD), Presidente
da Junta de Freguesia, Carolina Telles Ferreira (CDS-PP), Secretária, Carlos Mata (PPD/PSD),
Tesoureiro, Teresa Lopes Ribeiro (PPD/PSD), 1.ª vogal, Marco Pauzinho (CDS-PP), 2.º vogal, Pedro
Correia de Sousa (PPD/PSD), 3.º vogal, Nuno Jorge (PPD/PSD), 4.º vogal; Jorge Roquete Cardoso, Luís
Manuel Guerreiro, Catarina Rita Luz, Luís Gonzaga Pires de Lima, Jorge da Silva Rebelo, Patrícia
Cardoso Nascimento, Deputados da Bancada do PPD/PSD; Paulo Jorge dos Santos e Teresa Maria
Pelágio, Deputados da Bancada do CDS-PP; Manuel Gomes, Rui Jorge Lemos, Paulo Duarte, Maria
Jorge e Soraia Dorropio, Deputados da Bancada do PS; Nelson Calheiros, deputado da Bancada do B.E.;
Telma Maria Santos, Deputada da Bancada da C.D.U. .
O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Costa deu início à assembleia cumprimentando todos os
presentes e agradeceu à direcção da Colectividade a cedência do espaço para realização da assembleia de
freguesia. Procedeu às substituições necessárias, dando posse aos novos elementos das bancadas, que
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assim completaram os lugares, permitindo assim o início da assembleia. Informou a assembleia do
expediente recebido e do respectivo tratamento. --------------------------------------------A mesa de seguida recepcionou três moções, respectivamente, do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e
CDU, tendo sido colocadas por unanimidade a aceitação da assembleia para discussão e votação. ----------

Manuel Gomes, do PS cumprimentou todos os presentes. Começou por afirmar que o Partido Socialista
não tem uma moção mas duas a apresentar, uma relacionada com a evocação do dia 25 de Abril e outra
relacionada com o dia Internacional do Trabalhador. A moção com o titulo “ Evocação do 25 Abril 74”
teve o seguinte resultado na votação: Votos a Favor 8 , votos contra 0 e votos abstenção 10; foi aprovada
por maioria. A moção “ Dia Internacional do Trabalhador” colocada a discussão e aprovação obteve os
seguintes resultados: Votos a favor 8, Votos Contra 0 e Abstenção 8. Aprovada por maioria.--------------

Telma Santos, representante do grupo de lista da CDU apresentou a moção “ 40º Aniversário da
Revolução de Abril”. A moção foi coloca a discussão e votação, tendo obtido o seguinte resultado: Votos
a favor 8, Contra 0 e Abstenção 8. Aprovada por maioria. -----------------------------------------------A moção apresentada pelo Bloco de Esquerda intitulada “ Processo extraordinário de regularização de
todos os vínculos precários da freguesia de Alcabideche” foi colocada a discussão. -------------------Manuel Gomes PS, pediu a palavra para informar a intenção da bancada em se abster na votação, visto
não ter tido conhecimento atempadamente do seu conteúdo. -------------------------------------------- Jorge
Cardoso PSD, informou os presentes que a Assembleia Municipal tinha recentemente discutido e
aprovado para o Concelho um procedimento de regularização dentro deste contexto.------------------Paulo Santos CDS/PP, pediu a palavra afirmando ter duvidas sobre o conteúdo da proposta. -----------O Presidente da Junta esclareceu os presentes que a junta neste momento está à frente da pretensão da
moção, existindo já um processo de contratação em fase final para assumir todos os colaboradores que
não tem vínculo com a junta. -------------------------------------------------------------------------------------------O BE face à resposta do Presidente da Junta retirou a moção. ---------------------------------------------------O Presidente da Assembleia introduziu o ponto 1 a discussão. --------------------------------------------------Marta Ruivo PS após cumprimentar todos os presentes, começou por referir a falta de um parque
infantil na localidade de Alcoitão sendo um equipamento permente para as famílias em Alcoitão. Outro
ponto relaciona-se com a dificuldade de estacionamentos e o estreitamento da via na estrada de Manique.
Por fim questionou o presidente da junta sobre a posição do mesmo em relação às alterações dos
agrupamentos escolares na freguesia.
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Nelson Castro BE questionou o presidente da junta sobre o mau estado dos passeios, a deficiente
conservação dos postes de iluminação e medidas de promoção da reciclagem na freguesia. ------------Luis Guerreiro PSD começou por se congratular com a regularização da rua Casal do Geraldo na
Amoreira, solicitou ao senhor presidente da junta que interceda junto da CMC para a intervenção na
regularização do pavimento entre o GIPA e o Audi na Amoreira. ------------------------------------------------Paulo Duarte PS, referiu que em questões de transito falar em congratulações é uma agulha no palheiro,
porque todas as estradas que foram intervencionadas antes das eleições estão praticamente a necessitar de
obras novamente. Apontou também algumas lacunas, nomeadamente ao nível do CDA e do Cemitério.------------------------------------------------------------------------------------------Luís Pires de Lima PSD, começou a sua intervenção por enaltecer o trabalho da junta no rebaixamento
dos lancis dos passeios -----------------------------------------------------------------------------------Rui Lemos PS, questionou o presidente da assembleia sobre um pedido que tinha enviado e que carecia
de resposta referente à constituição do executivo. -------------------------------------------------------O presidente da assembleia informou o membro da bancada do PS que tinha solicitado ao executivo a
informação pretendida e que tinha sido dado o direito ao contraditório, a fim do cabal esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Santos CDS/PP, começou por dar os parabéns pela execução dos serviços prestados no cemitério
de Alcabideche, aflorou também a questão da dificuldades na gestão do transito e da envolvente da
população escolar em determinados locais da freguesia.

Após as intervenções por parte dos membros da assembleia foi dada oportunidade ao público presente,
tendo a mesa recebido duas inscrições:---------------------------------------------------------------------O
freguês Gonçalo Peixoto questionou o executivo da junta na demora para a colocação de uma passadeira
e de uma sinalização horizontal. ---------------------------------------------------------------------------------------O freguês Luis Torcato referiu a falta de sinalização na passagem estreita de Alcoitão. -------------------O Presidente da Junta tomou a palavra respondendo às questões apresentadas, esclareceu da existência
de um parque infantil em Alcoitão, nomeadamente no Bairro Novo. Sobre a passagem estreita na estrada
de Manique, informou os presentes que não era uma obra da competência da junta mas que já tinha feito
chegar a reclamação junto do vereador com o pelouro das obras. Falou sobre a segurança na freguesia,
referindo-se que os números apresentados são felizmente muito promissores de um território pacifico.
Respondeu ao membro da bancada do PS sobre os pareceres da CCDR, pedindo para deixar de colocar
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entraves ao trabalho do executivo e respeito pelos fregueses de Alcabideche que querem ver é a execução
das tarefas que estão por resolver. -------------------------------------------------------------------------------------Luis Lemos PS pediu a palavra para referir que continuava a ter duvidas visto não ter nenhum
esclarecimento por parte de uma entidade oficial. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta respondeu que não daria mais esclarecimentos sobre o tema, sendo este
despropositado em face do tempo decorrido e que o mesmo estava dentro da legalidade no acto de
instalação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Findo o período do PAOD, foi colocado à discussão pelo presidente da assembleia o ponto nº 2 da ordem
de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta colocou o ponto a discussão fazendo uma breve análise económico financeira do
documento em referência. ---------------------------------------------------------------------------------------------Não existindo mais registo de intervenções, o ponto foi colocado a votação com o seguinte resultado:
Votos a favor 10, Votos Contra 1, Abstenção 7 – Aprovada a proposta por maioria. ----------------------O ponto 3 foi colocado a discussão e aprovação por parte da mesa da assembleia. -------------------------Telma Santos, representante do grupo de lista da CDU pediu a palavra para questionar o executivo da
junta sobre alguns valores que não estão incluídos neste documento e que existem no orçamento
aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta respondeu que estava em causa algumas correcções em rubricas orçamentais mal
preenchidas e que este documento pretendia colmatar essas situações. Com estas alterações tem como
objectivo aproximar o orçamento o mais possível com a realidade.
Não existindo mais inscrições o ponto foi colocado a votação com o seguinte resultado: Votos a Favor 10,
Votos Contra 2, Votos Abstenção 7. Aprovado por maioria. -------------------------------------------------Os Pontos 4, 5, 6 e 7 não foram alvo de discussão. ------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia lançou um desafio aos grupos de lista no sentido de constituírem uma
comissão eventual para a revisão do regimento da freguesia. Neste sentido, todos os porta – vozes
intervieram de imediato manifestando a sua concordância pela sugestão apresentada. ------------------O Tesoureiro da Junta Carlos Mata pediu a palavra para responder a uma questão colocada por um
freguês respeitante às obras na freguesia e aos incómodos daí decorrentes. Disse não estar de acordo com
a ideia que só em tempo de eleições é que existem obras, deixando a informação que após as últimas
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eleições foram realizadas mais repavimentações que durante o período eleitoral na freguesia de
Alcabideche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia, Rui Costa terminou a reunião agradecendo a presença de
todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminados os trabalhos, foi lavrada a presente Acta, que depois de lida foi aprovada por todos os
presentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia

Rui Paulo Correia Costa

1.ª Secretária
_____________________________________________
Margarida Nascimento Alves

2.ª Secretária
_____________________________________________
Susana Maria Nunes
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