ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ALCABIDECHE
MANDATO DE 2017/2021
Ao DÉCIMO NONO dia do mês de dezembro de dois mil e dezanove, com inicio
pelas 21:00h, nas instalações do Grupo Recreativo e Familiar de Murches, realizouse a nona reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de Alcabideche do corrente
mandato. Realizada em conformidade com o disposto no Artigo 11.º, n.º 1 da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro e com o artigo 13º do Regimento da AFA, teve a
seguinte sequência na ordem de trabalhos:
1. Período Antes da Ordem do Dia
2. Apresentação, Discussão e Votação das atas nº 9 e 10;
3. Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Orçamento para 2020;
4. Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Atividades 2020;
5. Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal;
6. Informação Financeira – Balancete Novembro de 2019;
7. Apresentação e Discussão do Relatório de Atividades 4º Trimestre 2019;

A reunião contou com a presença dos seguintes membros eleitos:
Mesa da Assembleia
Presidente - Rui Costa (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 1º Secretário –
Rita Luz (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais); 2º Secretário – Patrícia
Nascimento Jaleca (PPD/PSD - CDS/PP Coligação Viva Cascais)
Executivo da Junta de Freguesia de Alcabideche – José Ribeiro (Presidente);
Paulo Santos (Secretário); Carlos Mata (Tesoureiro); Teresa Ribeiro (1º Vogal);
Marco Pauzinho (2º Vogal); Pedro Sousa (3º Vogal) e Nuno Jorge (4º Vogal).
Bancada PPD/PSD - CDS/PP - Coligação Viva Cascais: Luís Guerreiro; Luís Pires
de Lima; Jorge Rebelo; António Rebelo; Maria Augusta Nunes; Carolina Ferreira e
Edgar de Oliveira Pereira.
Bancada PS - Partido Socialista: Marta Ruivo Machado; Alexandra Domingos; Paulo
Duarte; Maria Luísa Jorge; Sorraia Dorropio; Daniel Romão; Marcelo Sanches.
Bancada BE – Bloco de Esquerda – Nelson Calheiros.
Bancada CDU – Coligação Democrática Unitária - Telma Santos.
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O Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Costa, deu início aos trabalhos e após os
habituais cumprimentos aos presentes, no período antes da ordem do dia informou
a assembleia de um pedido de renuncia de mandato por parte de um membro eleito
da coligação Viva Cascais, tendo para o efeito tomado posse o elemento a seguir
da lista, Ricardo Pereira.
Foi de seguida realizada a eleição da secretária da mesa por voto secreto, tendo
sido indicada para o lugar o membro da bancada da coligação PSD – CDS/PP, Patrícia
Nascimento que obteve o seguinte resultado;
Votos a Favor – 14 ; Abstenções – 1; Votos Contra – 1.
Posteriormente o Presidente da Assembleia abriu as inscrições para o período antes
da ordem do dia para a intervenção dos grupos de lista eleitos.
Telma Santos (CDU) pediu a palavra para pedir esclarecimentos sobre as obras da
ponte pedonal do cemitério que ainda não estavam realizadas. Referiu também as
dificuldades que os utentes passam quanto ao piso na feira da Adroana, com
formação de poças de água quando chove.
Perguntou também ao Presidente da Junta se tinha conhecimento de uma obra
prevista para o Centro de Alcabideche e dos seus impactes em termos económicos
para os comerciantes existentes no local.
Nelson Calheiros (BE) após cumprimentar os presentes referiu a existência a meio
de o mandato de alguns progressos alcançados, deixou um desafio ao executivo
da Junta no sentido de promover sessões formativas com os fregueses no sentido
do fortalecimento de ideais condições de confiança. Interrogou também o executivo
no sentido de saber se existia alguma estratégia integrada de transportes públicos.
Referiu também que essa melhoria passa por melhor oferta na qualidade das
paragens para quem procura os transportes públicos. Sobre os passeios a as ervas
existentes, afirmou que o BE defende a eliminação de pesticidas, apresentando
soluções alternativas. Perguntou também para quando o arranjo dos passeios para
as pessoas com mobilidade reduzida.
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Marta Ruivo (PS) começou por cumprimentar os presentes e informar o seu apreço
pelo facto da documentação enviada pelo executivo da junta, chegar a tempo e
horas para uma análise cuidada e profundada dos mesmos, situação que não
ocorreu anteriormente. Informou também a sua preocupação sobre o projecto de
que se fala para a requalificação do Largo de Alcabideche e o facto da Assembleia
e os seus membros terem sido informados do projeto. Referiu também a
preocupação existente em alguns comerciantes que já no passado se sentiram
prejudicados com a alteração do sentido de trânsito e agora não sabem do seu
futuro imediato. Pediu assim esclarecimentos sobre a requalificação e que tipo de
infraestruturas comporta.
Luís Guerreiro (PSD) começou por referir as sessões de sensibilização rodoviária
com os alunos do 1º ciclo na freguesia e as forças de segurança de autoridade
rodoviária, tendo sido uma excelente iniciativa. Informou também a bondade da
iniciativa referente às bolsas de mérito para os alunos que estão na fase final do
secundário, possibilitando a muitos jovens uma oportunidade de frequentar os seus
estudos superiores. Lembrou também o sucesso que é o programa da consulta
jurídica para os mais carenciados da freguesia.
Carolina Ferreira (CDS-PP) na intervenção que realizou, começou por saudar as
coletividades da freguesia e em particular a de Murches pelo trabalho realizado.
Daniel Romão (PS) pediu a palavra para saudar o trabalho que as coletividades têm
desenvolvido e a forma como muitas vezes se substituem ao Estado, pela
proximidade que têm junto das populações. Criticou a informação deficiente por
parte da Junta que não chega muitas das vezes às pessoas, principalmente aquelas
mais vulneráveis.
Paulo Duarte (PS) apresentou em nome do Partido Socialista uma proposta de
constituição de uma comissão para os assuntos da Mobilidade, Acessibilidades,
Segurança e Trânsito Rodoviário dentro do âmbito das responsabilidades que estão
inerentes à Assembleia de Freguesia. Juntou a proposta após discussão e aprovação
da sua aceitação à acta da reunião. A Moção foi APROVADA por unanimidade.
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José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) começou a sua intervenção por
cumprimentar os presentes e agradecer ao GRF Murches a hospitalidade.
Respondendo

às

questões

levantadas

começou

por

evidenciar

algumas

intervenções realizadas em Murches com a colocação de uma passadeira.
Esclareceu também os presentes de que o facto da Capela de Murches não ter
iluminação ficou resolvido após um contacto realizado com a Srª Celeste Gonçalves,
deixando a promessa de para o ano tentar colocar novamente a iluminação de Natal
à volta da Capela, como já é tradição. Referiu também a pretensão da junta no
próximo ano colocar em alguns pontos da freguesia iluminação de Natal. Em
resposta à questão levantada sobre o acesso aéreo pedonal do cemitério,
esclareceu que desde o primeiro momento que a Junta esteve em consonância com
a Câmara, tratando-se a resolução de responsabilidades com a seguradora.
Informou a assembleia do procedimento que está em elaboração e o tipo de ponte
que vai ser colocada no local, tendo apontado a data de final de janeiro de 2020
para a sua execução. Sobre o projeto de requalificação do Largo, a ação de
esclarecimento não foi responsabilidade da junta mas sim do promotor e CMC,
tendo a Junta sido convidada para se inteirar do tipo de solução a apresentar. A
construção de uma superfície comercial vai resolver o problema do estacionamento
na zona, e vai permitir também a construção de mais lojas. As restantes questões
levantadas pelos membros da freguesia mereceram a atenção e resposta por parte
do Presidente da Junta.
Dando fim ao período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia colocou
a discussão o Ponto 2 da ordem de trabalhos - Apresentação, Discussão e Votação
das atas nº 9 e 10;
Paulo Duarte (PS) pediu a palavra para informar os presentes que hoje em relação
à temática das atas estão muito melhores que em anos atrás, por isso não queria
ali deixar de referir esse aspeto, contudo queria também não deixar de dizer sobre
as atas agora a discussão que têm alguns erros de carecem de alteração.
O Presidente da Assembleia Esclareceu o membro do PS Paulo Duarte, que por
vezes as incorreções nas folhas de presença, advém do sistema de substituições de
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última hora, que requerem um trabalho suplementar por parte dos serviços de
apoio na realização das atas, contudo a sugestão apresentada seria atendida.
A ata nº 9 foi colocada a votação tendo sido APROVADA com;
17 votos a Favor, 2 Abstenções e 0 votos contra;
A ata nº 10 foi colocada a votação tendo sido APROVADA com;
17 votos a Favor, 2 Abstenções e 0 Votos contra;
O Presidente da Assembleia colocou de seguida o ponto seguinte da ordem de trabalhos a
discussão;
PONTO 3 Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Orçamento para 2020;

Marta Ruivo (PS) pediu a palavra para informar os presentes que na análise ao
documento verifica que o mesmo não é o que o Partido Socialista defende,
denotando falta de investimento em algumas áreas como a Educação, Desporto e
Juventude. Refere o facto de se verificar mais atividades no Pavilhão com base no
relatório de atividades, mas os valores correspondentes não estarem espelhados
no orçamento. De seguida colocou ao executivo algumas dúvidas na execução do
documento, nomeadamente no exercício da Escola de Música e intervenções de
caracter de requalificação de infraestruturas (obras da Piscina). Solicitou a
justificação de alguns pontos concretos constantes do documento.
Nelson Calheiros (BE) também interrogou o executivo sobre a elaboração do
documento, referindo a necessidade já anteriormente defendida de reduzir taxas e
outros encargos para os fregueses. Deixou questões ao executivo no sentido de
saberem os custos associados às escolas, e aos edifícios da junta. Constata que a
rubrica obras e manutenção é diminuta, não dando garantias das obras necessárias
que a Junta e a Freguesia necessitam. Deste modo informou os presentes que o BE
não ia votar favoravelmente o documento.
José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) na defesa do ponto apresentado,
começou por referir o facto de ter sugerido ao abrigo do estatuto da oposição, a
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colaboração das forças políticas, não tendo recebido nenhuma contribuição para a
elaboração do documento. Sobre as questões apresentadas, esclareceu os
presentes que o executivo tem por preocupação manter os símbolos da freguesia,
por isso a verba reforçada no espaço publico.
Não existindo mais intervenções, o Presidente da Assembleia colocou a votação o
ponto da Ordem de trabalhos, tendo sido APROVADO com;
10 Votos a Favor, 8 Votos Contra e 1 Voto de Abstenção
Ponto 4 da Ordem de Trabalhos; Apresentação, Discussão e Votação do Plano
de Atividades 2020
Foi colocado a discussão pelo Presidente da Assembleia, tendo informado os
presentes da aceitação de inscrições por parte da mesa.
Nelson Calheiros (BE) referiu a sua discordância quanto ao ponto 3 do Plano de
Atividades, defendendo que sendo a Junta uma instituição pública, merece total
transparência, pelo que o ponto referido não deveria existir no plano de atividades.
José Filipe Ribeiro (Presidente da Junta) esclareceu que o ponto tinha como
objetivo responder às exigências da comissão da defesa de dados, e a questões de
confidencialidade. Disse que o ponto 3 do plano de atividades seria retirado do
documento, ficando referido em ata.
Não existindo mais intervenções, o presidente da assembleia colocou a votação o
ponto da Ordem de trabalhos, tendo sido APROVADO com;
11 Votos a Favor, 7 Votos Contra e 1 Voto de Abstenção.
Ponto nº5 Apresentação, Discussão e Votação do Mapa de Pessoal;
A mesa colocou a discussão não tendo existido inscrições para debate do ponto. Assim
foi colocado a votação, tendo a proposta sido APROVADA, com
11 votos a Favor, 7 Abstenções e 1 voto contra.
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Os restantes pontos da Ordem de Trabalhos eram apenas de informação e
esclarecimento, não tendo sido recebida pela mesa qualquer pedido de intervenção.
Rui Costa (presidente da mesa) pelas 23 horas e 40minutos terminou a reunião
agradecendo a presença de todos.

O Presidente da Assembleia de Freguesia Alcabideche

Rui Paulo Correia Costa

1.ª Secretária

Rita Luz

2.ª Secretária

Patrícia Nascimento Jaleca

Correio eletrónico: assembleia.freguesia@jf-alcabideche.pt || www.jf-alcabideche.pt || Tel.: 214 603 212

