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ATAS
Ata no 0l de2022

Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas,

reuniram em Assembleia de Freguesia, na sede da Junta de Freguesia de Carnide, sita na

Rua Principal número setenta e um, a senhora Sofia Amado Gonçalves na qualidade de

Presidente de Junta de Freguesia, os senhores Joel da Mota Pedrosa na qualidade de

Secretário da respectiva Junta e Fernando Luís Gaspar Couto na qualidade de

Tesoureiro da mesma bem como de Manuel Morgado Gaspar na qualidade de

Presidente de Mesa da Assembleia de Freguesia e Ana Sophia Gaspar na qualidade de

lu Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia que assumiu o secretariado e ainda

dos membros José Costa Soares, Gonçalo Alexandre Ferreira Leal, João Manuel

Ferreira Gomes, Maria Odete de Jesus Pereira, Vítor Manuel Mendes Morgado e Marisa

Mota Ferreira. Feita a lista de presenças verificou-se uma ausência justificada por parte

do membro da assembleia Cecília Maria Mendes Morgado.

O Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão, cumprimentando os presentes. ----

Dando início à reunião passou-se ao ponto 1 do período antes da ordem do dia.

Período antes da ordem do dia:

Ponto 1 - Informação da ata no 4 de 2021da sessão ordinária de 2711212021.

Dado que a ata do dia27lI2l202l foi aprovada por minuta foi perguntado aos presentes

se queriam alguma informação adicional em relação a esta. Não havendo essa

solicitação, passou-se ao ponto seguinte

Ponto 2 - Informação da Sra. Presidente de Junta

o Festival de Teatro - que decorreu no dia 1910312022 na nossa freguesia com a

peça de teatro "João e o Pé de Feijão", teve muito sucesso, contando com a

presença de 130 espectadores;

o Raízes de Amor - evento que se realizou no dia 2010312022, em que foram

plantadas 12 árvores no Parque Ribeiriúo, simbolizando o nascimento dos 12

bebés da freguesia de Carnide do ano de 2021. Estas plantações foram feitas

com as famílias dos bebés 2021;

o Parque de Merendas - foi feito uma limpeza mais profunda e a manutenção das

madeiras do parque, lavagem do parque infantil e mesas, assim como

procedemos à instalação de um baloiço junto à cascata;
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Parque Ribeirinho - procedemos ao embelezamento dos canteiros do parque.

Incluímos um baloiço para bebés no parque infantil, deslocamos as mesas para

uma área específica com colocação de sombras que ficarão no local durante o

verão;

Cantoneiros: Têm procedido à manutenção dos passeios com recolocação de

pavês, manutenção dos espaços verdes e canteiros, manutenção do cemitério,

valetas e espaços públicos; poda das árvores, colocação de espelhos em

cruzamentos em que não existiam ou estavam danificados;

Após um pedido por parte do David Marto e da Cercipom de Pombal, para que o

este pudesse rcalizar um estágio com previsão de 9 meses na Junta de Freguesia

de Carnide. O mesmo iniciou o estágio no dia 04 de Abril;

Realizamos algumas compras de equipamentos para o trabalho dos cantoneiros:

designadamente um compressor, um soprador e uma lavadora de alta pressão a

gasolina;

A Junta disponibilizou as instalações e o trator para a realização de 4 cursos de

Formação de Condução de Tratores em Segurança, e haverá ainda mais uma

turma em Junho. Tendo os funcionários da Junta realizado o curso também;

As obras no ringue da escola já estão em fase de conclusão, nomeadamente o

muro, as redes e a pintura do ringue;

A partir do mês de Maio estará uma administrativa do Ministério da Saúde no

atendimento do Centro de Saúde;

Realizou-se uma reunião de agradecimento aos membros das equipas da Equipa

Local de Proteção Civil, com oferta de uma garrafa de moscatel;

Visita com os GIPS no dia 1710212022 para visita do ponto de água afeto à nossa

na freguesia possível locahzação de um novo, pelo facto de a nossa freguesia

não ter nenhum ponto de água nos seus limites de freguesia;

Yai realizar-se uma formação para os membros da Unidade Local no próximo

dia 30 de Abril nos Caseiriúos;

Foram colocados várias armadilhas para captura de Vespas Asiáticas na nossa

freguesia no âmbito de uma parceria da Comunidade Intermunicipal da Região

de leiria CMIRL;
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o A nível social informou que estão a acompanhar cerca de 35 processos de

residentes na nossa freguesia e 3 refugiados ucranianos que estão alojados em

casa de familiares e amigos na nossa freguesia;

o Em consequência da nossa inscrição no programa do Eco freguesias, foi

divulgado através das redes sociais um formulário em que as pessoas são

convidadas a responder com o objectivo de melhorar os serviços relacionados

com o ambiente na nossa freguesia;

o Foram realizados nestes três meses vários atendimentos telefónicos, presenciais

na junta e/ou em locais combinados com os fregueses;

o Pedido de manilhas e sinalização ainda por responder por parte da CMP;

o Pedido de reforço de eco-pontos veio com indeferimento por parte da Valorlis;

o O executivo informou os presentes que assistiram a duas Reuniões com os

municípios de Leiria e Pombal, e as freguesias vizinhas para a discussão de Nó

da Al no IcZ na zona do Barracão/Meirinhas.

O Sr. Presidente de Junta informou todos os presentes da situação financeira à data de

2710412021, que é a seguinte

o Dívidaa fornecedores: I 1 .199.21€

o Receitas a receber: 34.042.80€

Fundos a receber da Câmara Municipal de Pombal no valor total de 21.149,35€:

I ) Subsídio respeitante a encargos com a administrativa (2o trimestre):

3.361,50€

2) Subsídio comissão social (2o trimestre): 1.481,35€

3) Subsídio limpeza urbana (2o trimestre): 2.506,50€

4) Subsídio Acção Social Refeições escolares 1o ciclo (Fev. e Março12022):

3.300,00€

5) Subsídio Transporte escolar de Janeiro aMarço12022: 5.000,00€

6) Subsídio Refeições pré-escolar de Dezemb ro 2021 a Março12022: 5 500p0€

Fundos a receber da DGAL em Outubro no valor total de 1 1.308,95€:

l) Lei 5012018: 4.911,00€

2) F.F.F duodécimo Maio: 3.948,91€
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3) Meio tempo da Presidente (Janeiro a Abrill2022):2.449,04€

Outros fundos a receber no valor total de 1.584,50€:

I ) Dinheiro a receber dos encarregados de educação relativamente a refeições e

ATL ferias:734,50€

2) Diúeiro a receber de comissões CTT 1tbrill2022: 850,00€

O saldo existente no banco Crédito Agrícola 7.814,95C e em fundo de maneio encontra-

se 287,09€. O total é de 8.102,04€

Foi pedida a palavra por parte do membro da Assembleia Marisa Mota Ferreira que

a

o

o

Parabenizou o executivo pela peça de teatro João e o Pé de Feijão realizado no

dia l9 de Março;

Relativamente à iniciativa eco-freguesias, esta acha muito prudente e ressalva

que há pessoas que não dão a importância e atenção devida à freguesia;

Relativamente ao pontão de água para abastecimento de helicópteros em caso de

incêndio esta iria sugerir outro local no entanto o que foi apresentado, localizado

em Camide de Cima, parece-lhe bem;

Questionou acerca do envolvimento ou não da Nestlé na iniciativa "Raízes de

Amor". A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves afirmou que estes

participaram com diversos produtos para uma cabaz a entregar a çada família.

Mencionou ainda que a Farmácia Salgueiro também se juntou a esta iniciativa;

Questionou acerca da reorganização dos cuidados de saúde primários. A Sra.

Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves respondeu dizendo que já era para

ter havido uma reunião para partilha de experiências sobre Unidades de Saúde

Familiar, em Março, no entanto esta foi cancelada devido à indisponibilidade de

vários médicos. Ainda não há nova data marcada;

Questionou acerca da localização de um pedido de manilhas. A Sra. Presidente

de Junta Sofia Amado Gonçalves respondeu que são para ser colocadas numa

vala no lugar da Cavada e para um aqueduto localizado na Rua de Carnide de

Baixo;

Relativamente às atas das reuniões do executivo questiona o porquê de estas

ainda não terem sido tornado públicas. A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado

Gonçalves respondeu apenas que ainda não foi feito e não aprofundou o motivo;

o

o

o
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o Questionou se as reuniões mensais públicas do executivo já tinham data

definida. A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves respondeu que não

devido à dificuldade de conciliar as disponibilidades, o que faz com que, estas

sejam habitualmente marcadas com muito pouca antecedência;

Questionou o porquê da Valorlis não facultar mais ecopontos para a freguesia. A

Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves informou que a sua instalação

foi pedida à Valorlis, mas que esse pedido foi recusado por aquela entidade, com

a justificação de que Carnide já tiúa ecopontos suficientes face à população

residente.

Período antes da ordem do dia:

Ponto I - Apresentaçãoo apreciação e aprovação sob proposta da Junta da

Prestação de Contas relativo ao ano financeiro de 2021.

A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves apresentou à Assembleia um

conjunto de considerações e esclarecimentos acerca do Orçamento e PPI relativo ao ano

de 2021. Em resumo o total das receitas orçamentais ascendem a 337.673,70€ e as

despesas orçamentais ascendem a 342.868,72€. O total de recebimentos e pagamentos

dos fluxos de caixa totalizam 680.542,42€^

Foi pedida a palavra por parte do membro da Assembleia Marisa Mota Ferreira que

pediu esclarecimentos relativamente às seguintes rubricas:

o R9.1.1.5: 1005010101: CMP - Transferência para obras. A Sra. Presidente de

Junta Sofia Amado Gonçalves respondeu que esta rubrica refere-se ao Centro de

Saúde;

o R8:0901100200 - Concessão de Ossários: A Sra. Presidente de Junta Sofia

Amado Gonçalves esclareceu que pode ser feita a re-concessão e que está a ser

planeado o acréscimo de depósito de cinzas aquando da ampliação do cemitério;

o D5: 0602000000 - Diversas: Esta rubrica refere-se ao subsídio dado

relativamente às eólicas presentes em algumas freguesias e noutras não. E um

modo de compensar as que não têm. FFF é uma percentagem que é dada às

freguesias. CAF: componente de apoio à família (cantina, ATL do pré-escolar);

o D6: 0701040000 - Construções diversas: aquedutos, pequenas reparações;
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. D4.1.2:0407010100 - Colectividades da Freguesia: pedido de apoio à junta para

eventos, realização de actividades, entre outros;

o D2:0201150000 - Prémios, Condecorações e ofertas: está criada a rubrica mas

ainda não houve. Será em Julho aquando do aniversário dos 70 anos da

freguesia;

o D2:0202190200 - Fotocopiadora: foi uma compra efectuada pela junta;

o D2:0202250400 - Realização de escritura: para a aquisição de terrenos;

o D2:0202250300 - Restaurante com o pessoal ao serviço dajunta: aquando das

visitas dos membros da CMP.

O membro da Assembleia Marisa Mota Ferreira sugeriu, ainda, a instalação de painéis

solares no edificio da junta de freguesia. A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado

Gonçalves respondeu que a viabilidade financeira da junta tem de ser estudada para

perceber se é possível. Já foram pedidos orçamentos para a implantação dos painéis.

Estamos a aguardar resposta. Há conhecimento de que entretanto sairá um programa

para entidades públicas e para empresas.

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto que foi aprovado por

unanimidade

Ponto 2 - Apresentação, apreciação e aprovação sob proposta da Junta; da 1"

revisão ao orçamento, PPI e PPA para o ano de 2022, com a introdução do Saldo

da execução orçamental da Gerência Anterior de 2021--

O executivo da junta de freguesia de Carnide propõe à Assembleia de Freguesia nos

termos da alínea a) do nol do artigo 9.o da Lei no 7512013 de 12 de Setembro, a

aprovação e votação da lu revisão ao orçamento, PPI/PPA para o ano 2022, com

introdução do saldo da execução orçamental apurado da Gerência do ano anterior

(2021) de 27.156,69€.

Foram propostas a introdução de novas rubricas e reforço de outras. Nomeadamente nas

Receitas Correntes foi proposto a introdução da rubrica 16.01.01.00.00 - Posse de

Serviço no valor de 27.156,69€.

Nas Despesas Correntes foram propostas o reforço das seguintes rubricas:

02.01.01.00.00 - Matérias-primas e subsidiárias no valor de 3.000,00€, 02.01.02.01.00

- Gasolina no valor de 1.000,00€, 02.01 .02.02.00 - Gasóleo no valor de 2.000,00€,

02.02.01.02.03 - Eletricidade sede da Junta no valor de 2.156,69€. 02.02.03.03.00 -
Manutenção e conservação de espaços verdes no valor de 2.000,00€ e a rubrica

6



Assembleia de Freguesia de Camide - Municipio de Pombal

Rua Principal n.'71
3105-028 Carnide C.A.E.: 75113 N.I.F.: 507841441

06.02.03.05.01 - convívios/eventos/ffipto anos de Freguesia no uulo, d.Folhu

5.000,00€. Ficando assim um acréscimo na despesa corrente de 15.156.69€,.

Nas Despesas de Capital foi proposto o reforço das seguintes rubricas:O7.O1.04.01.01:

viadutos, amuamentos e obras complementares no valor de 10.000,00€. Foi proposto a

criação de uma nova rubrica 07.01.10.01.00: equipamento de recolha de resíduos no

valor de 2.000,00€. Ficando assim um acréscimo na despesa de capital de 12.000,00€. O

valor total do Orçamento para 2022 fica em 675.437,17C (valor do orçamento inicial

para2022 era de 648.214,48€ aprovado em assembleia de 2711212021).------------

Foi pedido pelo membro da assembleia Vítor Manuel Mendes Morgado o programa do

70o aniversário da freguesia. A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves

informou que ainda não tem o programa totalmente definitivo, mas que, em suma,

haverá a comemoração do aniversário no dia 2 de Julho de 2022, dia em que haverá

uma homenagem aos fundadores e antigos presidentes de junta, uma exposição

fotográfica, apresentação de um livro, um almoço convívio no parque de merendas,

organista, DJ Vito M, actividades para todas as faixas etárias e uma missa em

homenagem aos falecidos presidentes de junta

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto, que foi aprovado por

maioria com duas abstenções dos membros da assembleia Marisa Mota Ferreira e Vítor

Manuel Mendes Morgado.

Ponto 3 - Apresentação, apreciação e aprovação sob proposta da Junta do mapa

de divulgação do Inventário do Património da Freguesia de Carnide.

O executivo da Junta de Freguesia de Carnide vem propor à Assembleia de Freguesia

nos termos da alínea b) de n"l do artigo 9.o da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, a

apreciação e votação do Modelo - I do inventário dos bens, direitos e obrigações

patrimoniais da Freguesia. -------

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto que foi aprovado por

unanimidade

Ponto 4 - Apresentação, aprovação e autorização sob proposta da Junta, da

Minuta do Contrato Interadministrativo no domínio da Educação e da Ação Social

Escolar para o ano de 2022 a celebrar com o Município de Pombal.

O executivo da junta de freguesia de Carnide propõe à Assembleia de Freguesia nos

termos da alínea g) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro,

aprovação, autorização e votação da proposta da Minuta de Contratos
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Interadministrativos no domínio da Educação e da Ação Social a celebrar com o

Município de Pombal. A Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves esclareceu os

presentes de que se trata da delegação de competências da CMP na Junta de Freguesia

de Carnide em matéria de educação e acção social escolar, designadamente no que

respeita a transportes escolares, bem como ao "Programa de Expansão e

desenvolvimento da educação pré-escolar - actividades de animação e de apoio à

família".---

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto que foi aprovado por

unanimidade.

Ponto 5 - Apresentação, aprovação e votação sob proposta da Junta, da Isenção

aos Antigos Combatentes no pagamento das taxas previstas na tabela de taxas e

licenças

Com a assinatura do Protocolo de Colaboração assinado entre a Direção-Geral de

Recursos da Defesa Nacional e a ANAFRE - o Estatuto do Antigo Combatente em

2lll0/2021 e nos termos da cláusula 3.u da alínea b), o executivo da junta de freguesia

vem propor à assembleia de freguesia nos termos da alínea d) de n."l do artigo 9.o da

Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, a aprovação e votação de isenção de taxa aos

antigos combatentes do pagamentos de atestados, certidões e outros documentos cuja

emissão seja da competência da Freguesia para o ano 2022.

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto que foi aprovado por

unanimidade

Ponto 6 - Apresentação, aprovação e autorização sob proposta da Junta, da

Deliberação do Município de Pombal da proposta de Faixas de Gestão de

Combustível nos 10 metros paralelamente à rede viária municipal - contrato

interadministrativo

O executivo da Junta de Freguesia de Carnide vem propor à Assembleia de Freguesia,

nos termos da alínea g) de n."l do artigo 9.o da Lei n.o 7512013 de 12 de Setembro, a

aprovação, autorização e votação da Deliberação do Município de Pombal que aprova

as Faixas de Gestão de Combustível para o ano 2022 com o Município de Pombal. A

Sra. Presidente de Junta Sofia Amado Gonçalves esclareceu os presentes de que a

freguesia de Carnide é uma freguesia de lu intervenção no que diz respeito às faixas de

combustível por ser considerada uma freguesia de maior risco de incêndio. Há cerca de

2l hectares na freguesia de Camide para serem limpos de mata e árvores que foram

consideradas de grande combustão. Os eucaliptos, pinheiros e acácias serão abatidos
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para posterior recolha por parte do proprietário. Este é o 1o ano de abate em Carnide.

Será uma empresa externa a proceder ao abate uma vez que os cantoneiros da junta não

têm meios/recursos materiais nem formação para executar esta acção. Haverá uma

sessão de esclarecimentos por parte da GNR e GIPS, data ainda a divulgar. Como

habitual haverá a afixação de editais, a informação estará nos pontos habituais de

divulgação presentes na freguesia. ----------

O Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação este ponto que foi aprovado por

unanimidade.

Ponto 7 - Intervenção na generalidade

O membro da assembleia Marisa Mota Ferreira interveio para fazer um reparo e um

pedido quanto aos niúos das andoriúas que se encontram na fachada da igreja matriz.

Pede para que estes não sejam destruídos até porque constitui crime fazô-lo sem

a:utoúzação prévia por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

lnformou os presentes de que as andorinhas têm memória geográfica e que,

independentemente da destruição dos ninhos, elas voltarão. O membro da assembleia

Gonçalo Alexandre Ferreira Leal interveio e, umavez que este pertence à comissão da

igreja de Carnide, comissão esta que está a levar a cabo a limpeza e conservação dos

vitrais, informou a membro Marisa Mota Ferreira de que foi recolhida informação junto

das entidades competentes quanto aos ninhos das andorinhas. A entidade a quem

recorreram permitiu a intervenção da remoção dos ninhos antes da nidificação, de forma

a reduzir o impacto sobre as aves e proteger os vitrais, que estão a ficar cada vez mais

danificados devido ao depósito das fezes das andoriúas

Foi também feito o reparo pela Marisa Mota Ferreira quanto à falta de iluminação no

camiúo que vai desde da capela do Camide de Cima à Rua dos Moleiros no Vale da

Cruz.

Houve um pedido de intervenção por parte de Sílvio Lopes, que estava a assistir à

assembleia, relativamente aos resíduos resultantes de pequenas obras de demolição

executadas por particulares. Por vezes estes resíduos são colocados nos camiúos ou

nos caixotes do lixo. A sugestão apresentada pelo Sílvio Lopes seria a da aplicação de

uma taxa económica paga pelos munícipes e estes terem a oportunidade de deixar os

resíduos resultantes de pequenas obras particulares num local fechado e vigiado, por

exemplo, nas instalações do estaleiro da junta que posteriormente fosse recolhido pelas
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entidades competentes. Assim diminui-se ou talvez se consiga eliminar a quantidade de

lixo que vai parar aos pinhais e caminhos. O executivo da junta compromete-se a

reflectir sobre este assunto e sobre esta sugestão. ---------

O presidente da mesa da Assembleia colocou a votação a proposta para elaboração da

ata por minuta. A respectiva proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais

havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a sessão

incumbindo à lu secretâria da mesa da Assembleia Ana Sophia Gaspar, de redigir e

escrever a respectiva acta que foi aprov ada por minuta. -

O Presidente

O 1o Secretário: fânr, 6r"Épr.r
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