ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERRAGUDO
CONCELHO DE LAGOA

ATA Nº18 DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE DEZEMBRO
----------------------------------------DO ANO DE DOIS MIL E TREZE-------------------------------------

-----Aos 26 dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniuse esta Assembleia, na sala Jacinto Correia da Junta de Freguesia, sita na Rua 1º de Maio,
nº117, em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação de Presidente da Junta de Freguesia---------------------Ponto 2 – Delegação de competências da Câmara Municipal de Lagoa-------------------------Ponto 3 – Discussão e aprovação do orçamento e do plano plurianual para o ano de
2014 e mapa de pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Ratificação de alterações à delegação de competências 2013 -----------------------Ponto 5 – Apreciação e autorização de protocolos de apoio a coletividades-------------------Ponto 6- Apreciação e ratificação de regulamento - Cemitério / Feira das Velharias /
Taxas e Licenças / Norma de controlo Interno /Festival de Verão -------------------------------------Ponto 7 – Constituição de comissões - Regimento / Toponímia / Deslocalização de
Antenas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8 – Verificação de funções do executivo -------------------------------------------------------Ponto 9 – Alteração de funções no executivo ----------------------------------------------------------A esta reunião compareceram o Presidente da Mesa, Miguel Alexandre Vicente
Cristina, primeiro secretário Susana Isabel Afonso Silva Fachadas, segundo secretário,
Laura Cristina Santos Vicente e os membros Jorge Manuel Santos Páscoa, Nélson Félix
Romão Cintra do PS, Carlos Miguel do Carmo Natal, Sónia Vanessa Alvéola Monteiro
Cardoso e Mónica Alexandra Lopo Tomaz do PSD, Maria Augusta Correia Didier da CDU,
e em representação do executivo, o Presidente da Junta de Freguesia, Luís Alberto e Ana
Cláudia Só Alvo Piscarreta (tesoureira). -----------------------------------------------------------------

-----Verificado o quórum, deu-se por aberta a sessão as vinte e uma horas e quinze
minutos. Antes da discussão deste ponto, o presidente da mesa, Miguel Cristina, referiu
que a deputada do PSD, Mónica Tomaz não podia participar na votação por ter chegado
depois do início da assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------O deputado Carlos Natal questionou a falta dessa informação no regimento. Apesar de
ser essa a norma habitual de funcionamento da assembleia, não estando presente essa
informação no regimento, a deputada teve ordem de votação. ----------------------------------------Antes do início da ordem de trabalhos, o presidente da mesa Miguel Cristina,
lembrou a votação da ata anterior, tendo esta sido aprovada com quatro votos a favor e
quatro abstenções e questionou os presentes sobre alguma proposta a apresentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o deputado do PSD, Carlos Natal, referiu que relativamente ao
convite apresentado por parte da junta de freguesia para participação no orçamento de
dois mil e catorze, quis deixar presente na corrente assembleia que os vencedores das
eleições e que fazem parte da junta de freguesia é que devem ser os responsáveis pela
tomada de decisões para a mesma, não querendo intervir nessas decisões.--------------------------------------Referiu ainda que ficou expectante relativamente à documentação da assembleia e
solicitou o envio por parte do presidente da assembleia a documentação relativa ao

protocolo que foi assinado entre a Junta de freguesia e os Correios de Portugal em
relação ao posto de Correios de Ferragudo. Solicitou também o regimento de ocupação
do parque público e publicidade da freguesia que está em vigor e ainda a listagem de
todos os contribuintes que pagam contribuições no domínio da publicidade do espaço
público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções inscritas no período antes da Ordem do dia, o
Presidente da Mesa passou à discussão do ponto agendado na ordem de trabalhos.--------

-----Ponto 1 – Apreciação de informação de Presidente da Junta de Freguesia----------Não havendo intervenções, o Presidente da Mesa passou de imediato ao ponto dois.--

-----Ponto 2 – Delegação de competências da Câmara Municipal de Lagoa --------------No uso da palavra, e ainda discutindo sobre o ponto 1, o presidente da Junta de
Freguesia, Luis Alberto, referiu que a informação do presidente reporta a tudo aquilo que
foi feito nos últimos dois meses relativamente à freguesia, tendo efetuado recentemente
contactos com a Câmara para a resolução de assuntos que têm vindo a ser insistidos ao
longo dos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito à delegação de competências, o presidente Luis Alberto,
mencionou que a nova lei que saiu relativamente às novas competências das juntas de
freguesia, das câmaras municipais e das comunidades intermunicipais veio desordenar
tudo o que eram transferências, protocolos, que agora serão acordos de execução com as
freguesias bem como o facto da nova legislação permitir acordos de execução no âmbito
da limpeza, no âmbito dos jardins, numa serie de competências que eram efetuadas até
aos dias de hoje pelas Câmaras Municipais.-------------------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia elucidou ainda, que a nova lei dá novas
competências às juntas de freguesia, que a ocupação de via pública e publicidade já não é
competência da junta de freguesia devido ao chamado licenciamento zero ou balcão do
empreendedor, situação que está a ser passada neste momento para a Câmara
Municipal, da qual será elaborado um protocolo de acordo de execução conforme os
serviços jurídicos assim decidirem. ------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 3 – Discussão e aprovação do orçamento e do plano plurianual para o
ano de 2014 e mapa de pessoal.-----------------------------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia incitou a intervenção e explicou aos presentes que
as Juntas de Freguesia de dimensão como a de Ferragudo e com os orçamentos que
apresenta devia levar à Assembleia de freguesia três documentos, para além do mapa de
pessoal: as linhas estratégicas para o quadriénio, o orçamento e o plano plurianual de
investimentos, sendo que estão dispensadas e não é obrigatório o antigo plano anual de
atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------No poder da palavra o presidente referiu que no plano de investimentos apresentado,
estão inseridas todas as despesas de capital, basicamente a requalificação do edifício da
antiga Junta de Freguesia, que é o designado compromisso marítimo, bem como a
possibilidade de reforço de mais campas de consumpção aeróbica do cemitério e da horta
urbana, mas estas duas dependentes dos acordos de execução com a Câmara Municipal
que ainda não estão finalizados mas que de acordo com indicações dos técnicos deverão
já estar programadas e no orçamento para a corrente anuidade. Foi elucidado o facto de
estarem previstas mais despesas de capital do que despesas de corrente, que ao nível de
grandes fundos que possam ser transferidos para a Junta de Freguesia e de receitas, o

presente orçamento tem três ou quatro rúbricas que estão dependentes de gastos e
ainda relativamente ao mapa de pessoal, o presidente fez perceber aos presentes que
existe outro mapa que deve vir com o orçamento, o de pessoal. Este deve vir todos os
anos à assembleia e mantêm-se em acréscimo para o próximo ano, contudo no próximo
ano e atendendo que existe uma vaga, será feita uma exposição ao ministério das
finanças de forma a abrir um concurso para a pessoa em falta.-----------------------------------------O presidente da mesa, Miguel Cristina procedeu à votação, tendo esta sido aprovada
com seis votos a favor e três abstenções.-----------------------------------------------------------------

-----Ponto 4 – Ratificação de alterações à delegação de competências 2013 -------------O Presidente da Junta de Freguesia, pedindo a palavra, elucidou o plenário sobre a
cópia do ofício remetido a esta assembleia, enviado à Câmara Municipal de Lagoa em
quatro de dezembro de dois mil e treze, onde era proposta a alteração da rubrica da
Horta Urbana de oito mil, seiscentos e oitenta euros, para a rubrica de construção de
sepulturas duplas de consumpção aeróbia, também em competências delegadas de
forma a reforçar o valor da obra em execução, uma vez que não foi possível iniciar o
processo da Horta Urbana. Acrescentou ainda que a esta Assembleia era solicitada a
ratificação do já aprovado em sessão do executivo Municipal e da Assembleia Municipal.------Seguiu-se o pedido de esclarecimento do deputado Carlos Natal relativamente ao
contorno desta alteração, tendo após troca de informações com o Sr. Presidente da Junta
e no cumprimento do legislado em lei autárquica solicitada a ratificação do documento
pela Assembleia de Freguesia, sendo o mesmo ratificado por maioria com sete votos a
favor e duas abstenções dos membros do PSD. ---------------------------------------------------------

-----Ponto 5 – Apreciação e autorização de protocolos de apoio a coletividades--------Pedindo a palavra, o Presidente da Junta, informou que regra geral estes protocolos
habitualmente não vinham às assembleias de freguesia, mas que quer trazer à assembleia
os protocolos de apoios clubes/associações e ainda um último que é obrigatório, a
cedência do 1º lugar do mercado de Ferragudo à associação de pescadores e afins, para
que estes possam, enquanto este edifício não estiver renovado ter um local para irem
trabalhar e terem a sua secretaria. -----------------------------------------------------------------------------Na ausência de questões, o presidente da mesa solicitou a votação, tendo o ponto
cinco sido aprovado com sete votos a favor e duas abstenções. -----------------------------------

-----Ponto 6- Apreciação e ratificação de regulamentos - Cemitério / Feira das
Velharias / Taxas e Licenças / Norma de controlo Interno /Festival de Verão -----------O Presidente da Junta, no uso da palavra, referiu que devido à alteração da nova lei
optou por não trazer o inventário à assembleia, assunto que virá de novo a discussão em
abril, na próxima reunião de Assembleia, uma vez que o regulamento de taxas e licenças,
está a tentar ser uniformizado ao nível das freguesias.---------------------------------------------------O presidente da mesa questionou os presentes e o deputado Carlos Natal perguntou
ao Presidente da Junta se as taxas sofreram alterações ou mantiveram-se, ao qual o
presidente respondeu que se haviam mantido desde dois mil e dez, e que a única taxa
que tem sido obrigada atualizar é a taxa de ocupação de via publica e publicidade. Carlos
Natal questionou ainda se este ano estas seriam alteradas, ao que o presidente
respondeu que ainda não se sabia. ------------------------------------------------------------------------

-----Sem outras questões, o presidente da mesa procedeu à votação, tendo esta sido
aprovada com oito a favor e uma abstenção. -----------------------------------------------------------

-----Ponto 7 – Constituição de comissões - Regimento / Toponímia /
Deslocalização de Antenas -----------------------------------------------------------------------------O presidente da mesa, Miguel Cristina, propõe que seja criada uma comissão para o
regimento, uma comissão para a toponímia, e uma comissão para a deslocação de
antenas visto que o regimento com a nova lei esta desatualizado, sendo que a proposta é
que estas sejam criadas com um membro de cada partido. ---------------------------------------------A proposta apresentada pelo presidente da mesa coloca assim no regimento a Susana
Fachadas e o Nelson Cintra, na Toponímia o Jorge Páscoa e Laura Vicente e nas Antenas
Miguel Cristina e Nelson Cintra. -------------------------------------------------------------------------------Após discussão houve o acrescento dos membros dos outros partidos nestas
comissões sendo que no Regimento por parte do PSD ficou a Sónia Cardoso e por parte
da CDU, Maria Augusta Didier. Na toponímia ficou por parte do PSD, Mónica Tomaz e por
parte da CDU, Maria Augusta Didier. Por último nas Antenas, pelo PSD, Sónia Cardoso e
pela CDU, Maria Augusta Didier. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da mesa solicitou a votação, tendo sido aprovado com nove votos a
favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 8 – Verificação de funções do executivo-----------------------------------------------Relativamente a este ponto, o Presidente da Junta solicitou a intervenção e referiu
que tal como é competência da Assembleia, foi feito chegar a ata onde era colocado um
meio tempo, bem como a proposta de meio tempo e que é isso que assembleia deve
verificar. A lei diz que a remuneração do executivo a meio tempo ou tempo inteiro não
pode ser superior a 12% do orçamento do ano atual e dos anos anteriores, o que neste
caso dá 3,29% do orçamento de um ano e sensivelmente o mesmo no outro ano.----------------Sobre esta questão não foram apresentadas mais dúvidas, mas o deputado Carlos
Natal questionou o presidente se o executivo poderia estar a funcionar apenas com dois
elementos, ao que o Presidente respondeu que de acordo com a ata apresentada neste
momento o executivo é composto por duas pessoas, e que é proposto no ponto nove da
assembleia de hoje a inserção da terceira pessoa. -----------------------------------------------------

-----Ponto 9 – Alteração de funções no executivo
-----Sobre este ponto, o deputado Carlos Natal, questionou que o ponto não deveria ter
esta designação se o objetivo seria acrescentar um tesoureiro. ----------------------------------------O presidente da Junta, Luís Alberto, referiu que este é o ponto que tem sido sempre
colocado e que na falta de uma pessoa no executivo esta terá de ser eleita em assembleia
e ainda terá de ser eleita uma nova pessoa para assembleia. Mais esclareceu que é o
cargo de secretário que vai ser preenchido pois a tesoureira é a Ana Piscarreta -------------------O deputado Carlos Natal questionou ainda se a junta poderia estar a funcionar
apenas com dois elementos, ao que Presidente da junta referiu que sim. --------------------------Assim o presidente da mesa Miguel Cristina, expôs que o próprio será o novo
membro eleito para fazer parte do executivo na qualidade de secretário. ----------------------

-----Procedeu-se à votação nominal por voto secreto tendo sido aprovado com seis votos
a favor e três votos contra. ---------------------------------------------------------------------------------------Na consequência desta alteração, Susana Fachadas, até agora primeira secretária,
assume a função de Presidente da Assembleia, apresentado como membros para a nova
assembleia: Presidente da Assembleia- Susana Fachadas, primeiro secretário- Nelson
Cintra e segundo secretário- Laura Vicente. -----------------------------------------------------------------Após votação nominal por voto secreto esta nova constituição foi aprovada com oito
votos a favor e um contra. ----------------------------------------------------------------------------------------A nova presidente da mesa, Susana Fachadas, referiu que é uma nova etapa ser
Presidente de Assembleia, agradecendo o apoio dos colegas e do antigo presidente da
assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de encerrar a assembleia a Presidente da mesa questionou se as atas poderiam
continuar a ser aprovadas por minuta, o que foi aceite pelos intervenientes. ----------------------Antes do fecho da sessão, um elemento do público, Carlos Alvo, antigo membro do
executivo, pediu para falar e referiu que se sentia muito honrado por ter trabalhado com
os seus antigos colegas no mandato anterior, que esperava que os membros atuais
continuassem a desempenhar um bom trabalho. Este saudou a atual presidente da mesa
Susana Fachadas, por ser a primeira mulher presidente de uma assembleia, e ainda
referiu ao deputado do PSD, Carlos Natal que seria uma mais-valia a participação destes
na discussão do orçamento apresentado uma vez que todos estão a lutar pelo bem da
terra. Finalizou referindo que em todas as assembleias que participou antes de se iniciar a
sessão, confirmam-se as presenças e se não estão presentes é considerado falta. ---------------O deputado Carlos Natal, pediu ordem para falar e questionou o Carlos Alvo sobre o
facto dos presentes se puderem ausentar durante as assembleias e se isso seria
considerado como falta, ao que o Carlos Alvo referiu que no início das mesmas todos
devem estar presentes. O deputado Carlos Natal disse que relativamente ao orçamento
considera que os membros do executivo é que devem interferir e questionou se o Carlos
Alvo, que fazia parte do executivo já havia renunciado o cargo de deputado. ---------------------Sem nada mais a haver a tratar, a presidente da mesa, Susana Fachadas, pediu que os
deputados assinassem a ata anterior, e deu por encerrada a sessão às vinte e duas horas
e dezasseis minutos, tendo eu, segunda secretária, para que conste lavrado a presente
ata, tendo de seguida sido aprovada por minuta que irá ser assinada por todos os
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________
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