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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 

==== Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu, em sessão 

extraordinária, no salão da sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e 

Palmaz, a Assembleia de Freguesia desta União de Freguesias, com a presença de todos os seus membros e a seguinte 

ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Um: Informações; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ponto Dois: Apreciação e votação do relatório e contas da Junta da União de Freguesias, relativo ao período de 01-01- 

2017 a 23-10-2017-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três: Apreciação e votação da 3ª Revisão ao PPI. -------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Quatro: Apreciação e votação da 3ª Revisão Orçamental. --------------------------------------------------------------------------  

Ponto Cinco: Apreciação e votação do contrato interadministrativo de delegação de competências na União de 

Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz para o desenvolvimento de atividades de animação e de apoio 

à família no âmbito da Educação pré-escolar e gestão dos refeitórios escolares do 1º ciclo, entre a Câmara Municipal de 

Oliveira de Azeméis e a Junta da União de Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

==== António Choupeiro, presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, começou por cumprimentar os membros da 

assembleia, os membros do executivo e o público presente. Antes de iniciar a sessão de trabalhos, o Presidente da 

Mesa pediu autorização, aos membros da assembleia, para ser efetuada a gravação áudio das sessões, informando que 

tem apenas o fim de auxiliar a redação das atas. As mesmas não são vinculativas e serão eliminadas após aprovação da 

ata na assembleia seguinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De forma a auxiliar o envio das convocatórias e de toda a documentação inerente à mesma, foram distribuídos uns 

formulários próprios pelos membros da assembleia de freguesia para que indicassem se pretendiam o envio, dos 

mesmos, em formato digital, via e-mail, ou em formato de papel. António Choupeiro questionou os membros da 

assembleia e do executivo acerca da próxima data da assembleia de freguesia tendo sido acordada a data de 21-12-

2017.Foi informado, pelo presidente da mesa, que os locais de assembleia de freguesia iriam englobar as três 

freguesias: Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz.---------------------------------------------------------------------------------------

De seguida, António Choupeiro colocou à discussão e a aprovação a Ata da Assembleia de Freguesia anterior, que foi 

aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa retirou o ponto um da ordem de trabalhos, seguindo-se de imediato o ponto dois: Apreciação e 

votação do relatório e contas da Junta da União de Freguesias, relativo ao período de 01-01-2017 a 23-10-2017. ---- 

===António Choupeiro deu a palavra a Susana Mortágua, que efetuou uma breve explicação e iniciou o ponto dois da 

ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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===Susana Mortágua explicou que a sessão extraordinária teve como objetivo a aprovação do relatório e contas da 

união de freguesias relativo ao período de 01-01-2017 a 23-10-2017. Referiu também que pelo facto de todo o 

executivo ter sido substituído, aquando das eleições autárquicas, está previsto na lei a apresentação de contas 

intercalares que é da competência dos novos eleitos. A presidente do executivo informou que a data para a entrega, 

junto do tribunal de contas, era de 45 dias após a última tomada de posse sendo, portanto, necessário submeter à 

apreciação e à aprovação da assembleia de freguesia as referidas contas.--------------------------------------------------------------

===Após esta intervenção, António Choupeiro deu a palavra aos membros da assembleia de freguesia.----------------------- 

===Helena Oliveira tomou a palavra e pediu alguns esclarecimentos sobre vários assuntos entre os quais se englobam 

os fluxos de caixa, receitas, despesas e o estado financeiro atual da união de freguesias. Ainda no que concerne às 

despesas, pediu esclarecimentos acerca das receitas/despesas auferidas nos CTT. Pediu também um pedido de 

esclarecimento sobre o controlo orçamental de receita, mais especificamente, sobre a receita por cobrar no final do 

ano. Sobre o controlo orçamental de despesas pediu explicações nomeadamente sobre: os critérios de atribuição de 

ajudas de custos, outros emolumentos e prémios; sobre os gastos com ferramentas, utensílios, maquinaria e 

equipamentos, caminhos, arruamentos e pavimentos; sobre o que é incluído na rubrica outros e diversos; sobre as 

verbas atribuídas às instituições, associações e coletividades, questionando quais foram os critérios de atribuição destas 

verbas e a quem se destinou as mesmas; sobre a verba da capela mortuária de Palmaz questionou se a obra foi de 

“raiz” ou se foram efetuadas obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===Relativamente à obra da capela mortuária foi respondido pelo executivo que a obra foi criada de raiz e ainda está 

por terminar, tendo sido solicitado pelo presidente da mesa da assembleia, António Choupeiro, a intervenção na altura 

devida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

===Helena Oliveira terminou a sua intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===António Choupeiro tomou a palavra referindo que estas contas eram do mandato anterior à qual este executivo é 

alheio e, portanto, não possui responsabilidades. Solicitou, dentro dos possíveis, à presidente do executivo, Susana 

Mortágua, alguma explicação às questões colocadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua em resposta às questões colocadas respondeu que: relativamente aos CTT existiam algumas 

receitas residuais, devido ao posto CTT da junta de freguesia de Travanca e as despesas estavam relacionadas com os 

selos das correspondências; que a rubrica “outros” é um parâmetro que muitas vezes se utiliza quando existem 

despesas que não se incluem nos outros subcapítulos. Na questão de equipamentos e ferramentas a presidente do 

executivo referiu que, as despesas associadas advinham de manutenções de uma frota já com alguma degradação, e 

que por esse motivo terá a atenção deste executivo, na medida em que, irão estudar a possível diminuição dos gastos 

de manutenção, com a possível aquisição de equipamentos com outras condições. Ainda em resposta às questões 

colocadas respondeu que o subcapítulo dos caminhos e arruamentos estava relacionado com as obras que eram 

realizadas pela junta de freguesia (pequenas pavimentações, arranjos, valetas) e que a dimensão da união de freguesia 

faz com que estes gastos tenham alguma expressão no orçamento. No seguimento das explicações referiu também 

que, os fundos do contrato interadministrativo do apoio escolar advinham da autarquia e que serão abordados em 

futuras sessões para conhecimento de todos os membros da assembleia. -------------------------------------------------------------  
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Ainda sobre o contrato interadministrativo de apoio escolar referiu que, a junta de freguesia para receber esta verba 

tem que a justificar, através de faturas (pequenos arranjos que se fizeram nas escolas e que estão, portanto, a cargo da 

junta). Referiu que existe um protocolo para a eletricidade do jardim-de-infância de Travanca, ou seja a câmara envia 

verba para auxiliar este pagamento. Na questão das ajudas de custo foi respondido que o valor atribuído dependia da 

deslocação efetuada pelos funcionários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== Antes de ser dada a palavra a José Lourenço, António Choupeiro pediu uma intervenção até 5 minutos de ambas as 

partes, de forma a tornar o processo mais célere.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço tomou a palavra dizendo que houve uma gestão rigorosa por parte do anterior executivo, o que 

tornou possível transitar para o atual executivo a verba de 13.200€ (não se percebendo compromissos assumidos no 

que se refere à despesa assumida e havendo, ainda, alguma receita provisional a ser recebida, nomeadamente das 

fossas).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===Susana Mortágua tomou a palavra referindo que não era bem essa a realidade em que se encontrava a atual junta 

da União de freguesia, visto que faltou entregar, uma folha com a lista de faturas por liquidar, havendo valores que não 

tiveram conhecimento. Ressalvou que no fundo havia um equilíbrio entre o ter e o haver.----------------------------------------

===José Lourenço referiu que como não viu esse documento não pôde tirar essa conclusão.------------------------------------- 

===Assim, e depois de discutido e apreciado o relatório de contas da Junta da União de Freguesias, relativo ao período 

de 01-01-2017 a 23-10-2017 este ponto foi posto à votação, tendo sido aprovado com 1 voto contra, 4 abstenções e 8 

votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===O presidente da mesa da assembleia avançou para o ponto três “Apreciação e votação da 3ª Revisão ao PPI” e 

ponto quatro “Apreciação e votação da 3ª Revisão Orçamental” que, por estarem interligados, pediu para que fossem 

dadas as explicações, em simultâneo, dando assim a palavra à presidente do executivo.------------------------------------------- 

===Susana Mortágua começou por explicar que a razão de revisão do Plano Plurianual de Investimento, pelo anterior 

executivo, esteve relacionada com uma receita excecional, no valor de doze mil e quinhentos euros, que teve origem na 

venda de sepulturas. Assim, devido a essa receita foram canalizados onze mil euros para a conservação e beneficiação 

da rede viária geral e mil e quinhentos euros para a capela mortuária de Palmaz.---------------------------------------------------- 

===Sem quaisquer pedidos de esclarecimento foram colocados a votação tendo sido aprovados com maioria o ponto 

três (5 abstenções e 8 votos a favor), e o ponto quatro (4 abstenções e 9 votos a favor).-------------------------------------------

==== Avançou-se para o ponto cinco “Apreciação e votação do contrato interadministrativo de delegação de 

competências na União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz para o desenvolvimento de 

atividades de animação e de apoio à família no âmbito da Educação pré-escolar e gestão dos refeitórios escolares do 

1º ciclo, entre a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e a Junta da União de Freguesias.”--------------------------------- 

===António Choupeiro cedeu a palavra a Susana Mortágua, que deu as explicações necessárias referindo que este era 

um contrato celebrado entre a câmara municipal e a junta da união de freguesias. Explicou que no fundo era a 

renovação de um contrato, já existente, para as atividades de prolongamento das atividades do pré-escolar e refeições 

apenas na escola de Travanca, pois nas outras escolas é a câmara municipal que assume esta gestão. O Valor cedido 

pela câmara municipal é de vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e seis euros valor mantido em relação ao vigente,  
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(prolongamento das atividades o valor é de 15.536.62€ e de refeições é de 31.99€ / aluno / mês).------------------------------

===Adalberto Caçoilo interveio dizendo que, no fundo, a junta apenas servia como veículo de transferência de 

dinheiro, pois a junta não define a empresa que presta as refeições, pois essa empresa já estava definida pela câmara 

municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------

===Susana Mortágua refere que a câmara delega à junta a responsabilidade de garantir que o serviço está a ser bem 

prestado e que o serviço alimentar tem qualidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira referiu alguma preocupação acerca da manutenção estável dos valores pedidos pela IPSS, tal como, 

sobre a qualidade do serviço prestado. Afirmou que, na sua opinião, se o ensino é público deveria ser gerido por uma 

entidade pública pois no fundo, na sua opinião, é apenas uma forma de dar dinheiro à IPSS.-------------------------------------- 

===António Choupeiro interveio dizendo que na escola de Travanca o serviço funciona e que a “alimentação não era 

assim tão má” pois tem um neto a frequentar aquela escola.------------------------------------------------------------------------------- 

===José Lourenço referiu que no seu ponto de vista esta gestão faz todo o sentido sendo uma mais-valia pois é uma 

forma de descentralização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Helena Oliveira questionou a presidente do executivo acerca do contrato com a IPSS e se havia possibilidade de a 

IPSS aumentar os preços a qualquer momento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Susana Mortágua respondeu que era uma gestão da competência da câmara, sendo que, a junta também pode 

negociar o valor das refeições sempre que houver, por exemplo, um aumento do número de alunos.-------------------------- 

===Assim, e sem mais questões colocadas foi colocada à votação o ponto 5 tendo sido aprovado por unanimidade.-------  

===O presidente da mesa da assembleia, António Choupeiro, questionou a redação da ata em minuta que foi 

autorizada por todos os membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===Após redação da ata em minuta, esta foi lida e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------  

===Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas 22 horas e 15 minutos, da qual e para constar se lavrou a 

presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e secretários da mesa da assembleia. ------  

 

O Presidente da Assembleia 

António Marques de Oliveira Choupeiro 

 

                       A 1ª Secretária             A 2ª Secretária 

                     Ana Filipa Bizarro Oliveira                        Cátia Susana de Pinho Monteiro 

 


