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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇA  

EM SESSÃO  ORDINÁRIA, de 28 DE SETEMBRO DE 2018 

 

------Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h00, rea-

lizou-se no Salão nobre da Junta de Freguesia de Ançã, a reunião de Assembleia de Freguesia 

de Ançã, em sessão ordinária, presidida pelo senhor Manuel Teixeira e secretariada por Luísa 

Aguiar, Primeira Secretária e por Hugo Lourenço, Segundo Secretário, que teve a seguinte 

ordem de trabalhos: 

Período antes da ordem do dia: 

1. Discussão e a provação da ata da reunião da Assembleia de Freguesia do dia 28-06-2018.---- 

2. Outros Assuntos de interesse para a Freguesia de Ançã.----------------------------------------- 

 

Ordem do dia: 
 

1. Discussão e deliberação da Primeira Revisão ao orçamento de 2018----------------------------- 

2. Discussão, apreciação e deliberação do novo modelo de alvará de concessão do Cemitério de 

S. Salvador e sua emissão e substituição dos alvarás emitidos pelo anterior executivo, com 

isenção de custos. Casos pontuais a deliberar----------------------------------------------------- 

3. Discussão, apreciação e deliberação da primeira revisão ao Regulamento do Cemitério S. Sal-

vador (V2 de 28/09/2018);------------------------------------------------------------------------ 

4. Discussão, apreciação e deliberação da primeira revisão ao REGULAMENTO E TABELA GE-

RAL DE TAXAS E LICENÇAS (V2 de 28/09/2018);---------------------------------------------- 

5. Deliberação da autorização para pagamento em atraso do anterior executivo – 550€ - Borda-

dos;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ratificação de Protocolos com Associações-------------------------------------------------------- 
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7. Discussão, apreciação e deliberação da Proposta de protocolo para aquisição de carrinha de 

transporte de atletas com o Ançã Futebol Clube.------------------------------------------------- 

8. Discussão de proposta Protocolo de cedência provisória e precária da sala do primeiro andar, 

no edifício da Quinta de Santo António, à Confraria do Bolo.----------------------------------- 

Período para intervenção do público. 

------Dos membros da Assembleia, para além dos já mencionados, assinaram a lista de presen-

ças os senhores: André Neves, Isa Neves Cruz, João Paulo Vagos, Rita Cortesão Figueiredo, 

Paula Costa Abreu e Cátia Parreiral.----------------------------------------------------------------- 

------Do Executivo: Cláudio Cardoso e Luís Miguel Malva.------------------------------------------ 

Período antes da Ordem do Dia:-------------------------------------- 

1. Aprovação da ata da reunião da Assembleia de Freguesia do dia 28-06-2018 

-------- O Senhor Presidente da Assembleia, Manuel Teixeira, deu início aos trabalhos constan-

tes da ordem do dia, tendo referido que pelo facto dos membros da Assembleia de Freguesia 

Senhores João Gerardo e João Leitão terem solicitado, temporariamente, a sua substituição, 

pelo que nos termos do disposto no n.º 4 do art.º 76.º e nº. 1 do artº. 79º. da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, foram convocadas os membros Paula Abreu e Rita Cortesão, para, respetiva-

mente, os substituírem<1 na sua ausência, nesta assembleia. Constatou ainda o Presidente a 

existência de quórum, deu as boas vindas aos novos membros Paula Abreu e Rita Cortezão, e 

declarou aberta a sessão, començando por colocar a discussão e votação a ata da sessão de 

28/06/2018 que foi aprovada com 6 votos a favor, sendo 4 da bancada do PSD e 2 da bancada 

do PS e 3 abstenções da bancada do PS.------------------------------------------------------------ 

2. – Outros Assuntos de interesse para a Freguesia de Ançã.----------------- 

------Pela bancada do PS, tomou a palavra a senhora Rita Cortesão, manifestou a sua satisfa-

ção por estar presente e colocou algumas questões ao executivo, nomeadamente quanto à 

existência de um plano para resolver o problema da vandalização e estado de degradação do 
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parque infantil. Felicitou o executivo pelo Mês da Cultura e quis saber qual o feedback desta 

nova modalidade mensal, ainda para mais realizado na proximidade das festividades do S. To-

mé. Como a Gala do Desporto não foi incluída no referido Mês da Cultura perguntou para quan-

do pensam fazê-lo e reconhecer o mérito dos atletas. Demonstrou o seu orgulho pelo Presi-

dente da Assembleia ser um representante da Granja mas salientou que os seus habitantes 

querem obra feita; relembrou alguns exemplos referidos no programa eleitoral, como a desci-

da da Granja, a escola da Granja, ladeira, chafariz, parque de merendas e quis saber com que 

perspetivas podem já contar os fregueses da Granja.--------------------------------------------- 

3. Informações por parte do executivo.------------------------------------ 

------O senhor Presidente da Junta quis começar de uma forma positiva dando um voto de lou-

vor ao atleta da Granja de Ançã, Diogo José, à sua família e equipa técnica, pela sua classifi-

cação no Top 10 mundial, na prova de águas abertas, motivo de orgulho e que traz prestígio à 

vila de Ançã.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aproveitando para responder à senhora Rita Cortesão, corrigiu que não se realizou ape-

nas o Mês da Cultura, mas sim o Mês da Cultura, da Saúde e Desporto. Na sua opinião não se 

perdeu nada com a proximidade ao S. Tomé, mas houve sim ganhos, pelas sinergias de logísti-

ca, comparticipação na iluminação, etc. que beneficiaram a Banda. Apesar de ter sido uma pri-

meira edição considerou que foi um sucesso a avaliar pelo número de pessoas presentes; uma 

modalidade que teve uma enorme abrangência, envolvendo as associações locais e não só, mos-

trando um pouco do que somos e temos. Exemplos disso foram: o Festival da Ama e da Banda, 

Noite Fados, Got Talent, Trail da Rota do Bolo, Ançã à Moda Antiga, Torneio de Futebol, Ca-

minhada para a Saúde, Feira de Sabores, etc; com uma participação muito superior às edições 

anteriores. Referiu, no entanto, que Ançã nunca conseguiu “estar no mapa”, não tem uma feira 

nem um trail emblemático, sendo mais difícil atrair pessoas.------------------------------------- 

------Apelou aos membros da assembleia para marcarem mais presença nestes momentos.------ 
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------A Gala do Desporto está prevista e será uma Gala do Desporto e da Cultura porque con-

sidera que deve ser dado o mesmo valor aos que se dedicam e destacam na cultura. ------------

------Relativamente ao programa eleitoral proposto para a Granja de Ançã, defendeu que a 

análise e o balanço será para se fazer ao fim do ano e ao fim dos quatro anos de mandato e o 

que está no programa continua ser expectativa da junta cumprir.--------------------------------- 

------Quanto ao parque infantil, confirmou que há vandalismo, que já têm orçamento para colo-

car vedação e o preço mais baixo para a estrutura é de 6.000€, um valor bastante elevado. 

Pediram apoio à Câmara que informou ter já dado verba para o efeito no anterior mandato, 

mas na altura a vedação foi apenas remendada. Contudo, a regulamentação exige a vedação, 

estão a analisar outras alternativas, mas não têm receita para reparar com a velocidade que 

desejariam. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Voltando à Granja, lembrou que o compromisso da ladeira é a 4 anos, já foi feito o levan-

tamento, o projecto está feito, foi para orçamentação e espera quer se realize em 2019, se 

tiver cabimentação. E a escola da Granja irá entrar em obras em breve. Lamentou ainda que a 

bancada que a Senhora em causa representa, nunca tenha feito essa avaliação sobre o manda-

to anterior onde a própria exercia cargo. As promessas agora feitas já constavam do seu pro-

grama eleitoral e nunca forma cumpridas. A um ano de início do mandato estranhou haver já 

essa avaliação.-------------------------------------------------------------------------------------- 

------Relativamente à Expofacic informou que, apesar de ir contra os regulamentos, pediu ao 

Ançã FC para ficar com as duas tasquinhas por forma a garantir que Ançã mantivesse as duas 

tascas para o ano, e o AFC fez esse esforço. Houve o dia instuticional da Junta de Freguesia 

de Ançã, em união com a Freguesia de Cadima, tendo constatado que não compareceu ninguém 

da bancada do PS. Na feira, houve uma maior aposta na divulgação e qualidade do Bolo de An-

çã, dando maior dignidade a esta nossa iguaria, que marcou presença no programa da TVI e foi 

oferecida ao senhor Presidente da Republica, que neste mesmo dia visitou o certame.---------- 
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------Elucidou a situação difícil do Grupo Desportivo da Almas, informando que a sua Comissão 

de Gestão teve uma reunião com a junta, no passado dia 12 de Setembro, para apresentar de-

missão dos orgãos e acabar com o clube. A junta não aceitou e incentivou-os a marcar uma as-

sembleia aberta aos sócios e a apresentar contas. Foi já apresentado um mapa de dívidas, que 

não é definitivo, mas que aponta para uma dívida de cerca de 15.000€. Ficou marcada pela jun-

ta uma nova reunião, para o próximo dia 7 de Outubro, às 15H00, na sede do GDA para tratar 

do futuro e tomar decisões. O Almas tem já um processo de injunção e uma penhora e a prin-

cipal questão é salvaguardar o património. Nesse dia, pelas 17h00, haverá uma Assembleia Ge-

ral com a Comissão de Gestão, para tratar do passado, prestar contas, etc. Apresentou ainda 

uma solução, que se prende com o facto do Almas pagar um IMI anual de cerca 2.000€, uma 

despesa que poderá ter como eventual solução, um processo de transferência de património, 

em que este seria cedido à Junta ou ao Município, conforme intenção da população, com um 

documento particular, feito por quem recebe o edifício, que no prazo de 10-20 anos o voltaria 

a entregar, gratuitamente, a qualquer comissão ou associação do lugar. Uma vez que as Juntas 

não pagam IMI, essa associação teria a vantagem de poder tratar de um processo de utilidade 

pública, beneficiando desta isenção de IMI, durante todo esse período. ------------------------- 

------Apoiaram a Comissão de Festas da Nª Sra Da Esperança numa actividade de cicloturis-

mo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Estão em fase de aquisição de orçamentos para reabilitação do parque da Quinta da So-

breira, tinham uma verba de cerca de 1.900€ para o arranjo do campo, mas o piso encostado 

ao paradão deu-se e segundo os técnicos terá de ser arrancado, ascendendo a 16.000€, só pa-

ra o pavimento. Pediram apoio à Câmara e receberam informação de que todos os presidentes 

de Junta anteriores receberam, pelo menos 3.750€ anuais, até 2015, para manutenção do par-

que da Sobreira e não aplicaram lá o dinheiro; os caixotes do lixo, por exmplo, são os mesmos, 

motivo pelo qual a Câmara cortou a verba. Continuam a desenvolver esforços para resolver es-

tas situações de impasse e se for para fazer, será até ao final do ano.--------------------------- 
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------Fizeram o levantamento das lâmpadas fundidas e a notificação para sua reparação. ------

------Na Ameixoeira há problemas de difícil negociação, nomeadamente com o saneamento e 

EDP. Havia o compromisso da Câmara de fazer o tapete até dezembro do ano passado, mas a 

junta pediu para adiar a fim de se encontrar uma solução para o saneamento; estão em negoci-

ação com a Inova. Estudaram também a hipótese da construção de um tanque mas este teria 

de ser construído na Lamarosa, chegaram à conclusão que não seria viável. Informou que o 

alargamento da estrada já está desbloquedo bem como o reforço de iluminação nas ruas. Os 

passeios ficarão por enquanto por fazer até que haja soluções para o saneamento, pois na 

Ameixoeira é tudo muito caro, o mesmo acontece com a Edp, que pede aos proprietários valo-

res na ordem de 37.000€ para a electricidade. Deixou o compromisso de continuar a negociar, 

junto da Câmara e com a Inova e EDP.--------------------------------------------------------------- 

------Os Caminhos vicinais estão com muita erva e muito estragados, fruto da falta de manu-

tenção, incêndios, e dos madeireiros que fizeram estragos. A junta fez queixa à GNR que não 

identificou ninguém, reportaram também ao comando de Cantanhede porque alguém tem que 

responder por esses estragos. A limpeza dos caminhos terá de aguentar mais algum tempo 

uma vez que o período crítico dos incêndios poderá prolongar-se até finais de outubro e não se 

podem usar as máquinas capinadeiras nem outros instrumentos. Quanto ao arranjo dos cami-

nhos taparam alguns buracos, mas têm tido dificuldades em conseguir máquinas da Câmara, 

mas contam na próxima semana com uma máquina particular dar iniciar este trabalho.------- 

------Estabeleceram a parceria com GTA para inscrição da Festa e Romaria de S. Tomé no In-

ventário Nacional do Património Imaterial da Cultura. Irão reunir coma as outras associações 

e resolver algumas questões fiscais, para criarem condições de salvaguarda da festa.---------- 

------O cemitério continua a ser um problema grave da junta, fruto dos erros que herdaram. 

Vão ter de levantar a calçada na parte nova porque houve erros de medição, a terra saiu de lá, 

há falta de escoamento de água; foi uma obra feita à pressa que resultou mal. Informou que 
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no dia seguinte iriam dois camiões e uma giratória, paga pela junta, para remover entulho. Pe-

diu que constasse em ata que o Presidente da Junta cessante, mentiu, quando disse, e citou a 

ata de assembleia de 27/11/2017, que a terra não foi para lado nenhum, quando o senhor José 

Rasteiro que alugou as máquinas confirma que saiu e o senhor Ezequiel Parreiral também. Es-

timam custos na ordem dos 3.500€, que serão gastos numa parte do cemitério que é nova e foi 

inaugurada! A organização é outro problema grave e terão de refazer tudo. Documentou com 

projeção de imagens algumas situações.-------------------------------------------------------- 

------Relativamente à limpeza da vila, vão fazer uma campanha junto da população. Referiu que 

a Inova considera Ançã a freguesia menos cuidada do Concelho relativamente ao lixo, mostrou 

algumas imagens que o confirmam, tais como do lamentável estado dos ecopontos e outros es-

paços da vila, tem que se responsabilizar as pessoas, já reuniu com a GNR e têm que começar a 

acusar, pois Ançã não é digna disto.--------------------------------------------------------------- 

------Tomou a palvara o senhor João Paulo Vagos, que manifestou a sua tristeza pela situação 

do Grupo Desportivo das Almas e reforçou o seu apoio à campanha para limpeza da vila, lamen-

tando a falta de civismo das pessoas. Levantou de novo a questão da zona empresarial de An-

çã, pois considera importante fazer crescer a vila no sentido económico. Explicou que voltou a 

trazer este ponto a assembleia porque foi surperendido pela aprovação em reunião de Câmara, 

por unanimidade, do alargamento da área industrial de Cantanhede, no valor de 180.000€ e 

mais uma vez Ançã ficou para traz. Também questionou a requalificação do Quintal da Fonte, 

há vários anos nas grandes opções de plano, que este ano está com com 1€ de cabimentação tal 

como a Envolvente ao Complexo Desportivo e Envolvente da Capela S. Bento, projectadas com 

19.000€ só para o ano. Comparando com alguns investimentos feitos noutras freguesias, como 

a sala da Camarneira no valor de 80000€, logo após a execução do pavilhão Multiusos das Fe-

bres, não lhe parece que a verba necessária para o pavimento da Quinta da Sobreira seja as-

sim tão elevada, criticando as decisões de prioridade da Câmara.--------------------------------- 
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------O senhor Presidente da Junta defendeu que quem define as prioridades é a população e 

nomedamente no caso da requalificação do parque da Sobreira voltou a lembrar que verba já 

foi disponibilizada pela Câmara em mandatos anteriores e não foi utilizada lá, por isso, é nor-

mal que a Câmara a considere avultada e até um abuso. Quanto ao Parque Industrial explicou 

que foi aprovado por unanimidade o alargamento em Cantanhede e Tocha, até porque já têm as 

infraestruturas feitas, porque no caso de Cantanhede, há uma empresa de sucesso mundial 

que pediu mais área e que irá proporcionar mais postos de trabalho e no caso da Tocha os ter-

renos são de graça; não se pode comparar com Ançã, onde têm de se comprar os terrenos, não 

há infraestruturas e a morfologia do terreno é difícil; por isso, não fez promessas que não po-

deria cumprir. Além disso, é necessário atender às dinâmicas dos parques; só faz sentido 

construir um parque se existirem empresas com interesse, deu exemplo do parque de Araze-

de, que tem todas as infraestruturas e está à beira da autoestrada, tal com Ançã e só tem 

uma empresa. Não está planeado o parque para os próximos quatro anos mas continuará a lutar 

para reunir condições para isso no futuro.---------------------------------------------------------- 

------Quanto às rubricas citadas a 1,00 €, é normal isso acontecer para manter a rubrica 

aberta e lembrou que o orçamento do ano passado foi negociado pelo anterior executivo e não 

pelo actual, não tendo mais informações a prestar. Lembrou ainda que não percebe a estra-

nheza, porquanto o orçamento do anterior executivo do qual fazia parte do Senhor João Va-

gos, era pródigo nessas façanhas, apresentando quase todas as obras de relevo para um man-

dato com 250€ de verba, insuficiente para fazer uma sequer.------------------------------------- 

------Interveio a senhora Isa Cruz abordando a questão dos semáforos sempre avariados e o 

que pode ser feito em relação à localização dos ecopontos que dão má imagem à vila, nomea-

damente à entrada da vila e junto à estátua de Jaime Cortesão.---------------------------------- 
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------Quanto aos semáforos o senhor presidente disse que já têm reclamado e reportado, não 

sabe o que há-de fazer mais, mas continuarão a reportar as avarias. A localização dos ecopon-

tos é da responsabilidade da Inova.----------------------------------------------------------------- 

------O senhor Cláudio Cardoso quis ainda falar de outra grande preocupação da junta: Ançã 

faz parte da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios e considera vergo-

nhosa a delegação de competências do estado para as autarquias e juntas de freguesia, há 

uma desresponsabilização do estado sem haver qualquer contrapartida e revelou intenção de 

fazer uma declaração de voto na próxima assembleia. Ançã é a freguesia que tem maior decli-

ve e foi a mais afectada pelos incêndios, somos a freguesia que tem maior risco de perigosida-

de e por isso das primeiras a ser intervencionada; com um custo estimado  entre os 50.000 € 

e os 60.000€, custo este que a junta não poderá suportar uma vez só recebe do estado 

40.000€ para fazer face a todas as outras despesas. Considera esta legislação um atentado 

poder local e espera que seja alterada, pois a violação da lei tem implicações e junta não tem 

forma de o fazer, mas a GNR tem meios par multar, sendo por isso uma grande preocupação--- 

------Pediu a palavra o senhor André Neves que voltou à questão do parque Infantil, obsevando 

que está em causa a segurança das crianças e popõe que se estudem novas soluções para a ve-

dação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta respondeu que a segurança está assegurada porque o par-

que está interdito, lamenta o estado em que se encontra o parque, mas é sabido que enquanto 

não tiver verba, seja qual for o custo, ninguém fará a obra.--------------------------------------- 

------O senhor André Neves levantou ainda a questão do regulamento e pagamento de subsí-

dios às associações, querendo saber o que está previsto.------------------------------------------ 

-----O senhor Presidente esclareceu que foi aprovado apenas um regulamento geral, pensa en-

tretanto chamar as associações e pedir-lhes para aguardarem o pagamento até dezembro, uma 

vez que para conseguir fazer a obra da reabilitação da Quinta da Sobreira, terá de ter liqui-
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dez; espera ter o apoio do Município para esta obra e receber esse dinheiro até ao final do 

ano, altura em que pagará às associações, até porque, atendendo a que algumas já não recebem 

subsídio há alguns anos, estaríamos a falar de valores na ordem dos 8.000 € a 10.000€ o que 

condicionaria as obras e há necessidade de fazer escolhas.--------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia concluiu que as preocupações são comuns a todos na 

procura do melhor caminho para a freguesia, também se revê na preocupação com o Grupo 

Desportivo das Almas e apelou à presença de todos na reunião dia 7/10.------------------------- 

Período Da Ordem do Dia:-------------------------------------------- 

1. Discussão e deliberação da Primeira Revisão ao orçamento de 2018---------- 

------O senhor Presidente da Junta informou que foi atribuído à junta mais um reforço de 

verba de 10.000€, resultante da tal sinergia existente entre Câmara e Junta, além de terem 

sido aumentados nos contratos interadministrativos. Parte deste valor será para a vala da rua 

25 Abril, para apoio de forma indireta ao cemitério, nas entradas da vila a acabar, etc. Houve 

também um aumento da receita igual à despesa porque a junta pede autocarros à Câmara para 

as associações e há um valor que é pago por estas e que, por sua vez, a junta tem de entregar 

à Câmara e foi apresentada uma fatura no valor de 800 e tal euros. O saldo de gerência foi de 

3.149 €, que foi o valor de aquisiçoes que já estavam feitas mas que só foram pagas em 2018. 

E há um valor de 550 € que foi um reforço referente a uma dívida do anterior executivo, rela-

tiva a um curso de bordados que nunca foi pago e cuja verba já tinha sido transferida pela 

Câmara, valor que a formadora tem reclamado insistentemente.---------------------------------- 

------Este ponto foi, então colocado a votação, tendo sido aprovado com 5 votos a favor da 

bancada do PSD e 4 abstenções pela bancada do PS.----------------------------------------------- 

2. Discussão, apreciação e deliberação do novo modelo de alvará de concessão do 

Cemitério de S. Salvador e sua emissão e substituição dos alvarás emitidos pelo 

anterior executivo, com isenção de custos. Casos pontuais a deliberar--------- 
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----O senhor Cláudio Cardoso fez referência à documentação enviada aos membros da as-

sembleia (em anexo a esta ata) onde constava um modelo de alvará com todos os averba-

mentos necessários, nomeadamente o averbamento de entrada e saída de restos mortais. 

Informou que estes não existem na junta nos últimos anos; os registos que há são em livro 

e antigos. Fizeram já os averbamentos possíveis, a maior parte através do levantamento 

das lápides, uma morosa compilação que estão a fazer. Acrescentou que a legislação dita 

que se não houver registo, se deve recorrer às atas, mas estas também não existem, por 

isso, só resta fazer a reconstituição a partir dos arquivos de duplicação. Pediu à assem-

bleia autorização para simplificar processos, propondo a ratificação de emissão de alvarás 

novos, tentando cumprir a lei mas pegando nos alvarás antigos e ainda autorização para fa-

zer alvarás em nome de herdeiros uma vez que os antigos estão em nome de defuntos e há 

casos em que há muitos herdeiros conhecidos, sendo esta a única forma de regularização.-- 

------O senhor Presidente da Assembleia considerou que este modelo é um ato de gestão do 

executivo da junta, contudo, não teve qualquer problema em colocar este ponto a votação, que 

ficou aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

3. Discussão, apreciação e deliberação da primeira revisão ao Regulamento do Cemi-

tério S. Salvador (V2 de 28/09/2018);---------------------------------- 

-----O senhor presidente começou por referir que regulamento do cemitério já foi aprovado, 

mas ainda não foi publicado no D.R porque podiam surgir pontos para afinar. Acrescentaram 

um ponto relativo ao horário para efeitos de inumação de funerais, com limite até às 16H 45 

de inverno e de verão até às 18H15, o não cumprimento terá uma penalização de 15€. Para as 

autorizações para inumação, criou-se uma alínea em que a pessoa que a vai pedir assina um 

compromisso de honra em como contactou todos os proprietários e que todos ectão de acordo. 

Propõe também retirar alínea que refere a necessidade todos os herdeiros assinarem para 

emissão de uma segunda via do alvará. Quando houver transmissão de terrenos entre vivos 

desde que seja gratuita, não paga taxa de 50%. O revestimento das sepulturas nos talhões 11 
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e 12 só pode ser feito com autorização da junta e no artigo 31, só serão permitidos jazigos no 

talhão 9 e 10.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Foi colocado este ponto a votação que foi aprovado por unanimidade.----------------------- 

4. Discussão, apreciação e deliberação da primeira revisão ao REGULAMENTO E TA-

BELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS (V2 de 28/09/2018);---------------- 

------Relativamente a este ponto o senhor Cláudio Cardoso referiu duas alterações: a criação 

de uma taxa de 10€ para deposição de cinzas no cemitério e a taxa de entrada do funeral após 

a hora autorizada, no valor de 15 €.------------------------------------------------------------------ 

------Foi colocado este ponto a votação e ficou aprovado por unanimidade.----------------------- 

5. Deliberação da autorização para pagamento em atraso do anterior executivo – 

550€ - Bordados;---------------------------------------------------- 

-----O senhor André Neves questionou a necessidade de pedir parecer à assembleia para este 

pagamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Presidente da Junta explicou que o fez por uma questão legal, já que o anterior execu-

tivo não assumiu as dívidas, portanto se não for autorizado pela assembleia, até que a audito-

ria seja feita, o executivo não poderá paga-la, pois não foi reconhecida.------------------------- 

------Este ponto foi a votação e ficou aprovado unanimidade.------------------------------------- 

6. Ratificação de Protocolos com Associações--------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia informou que recebeu do senhor presidente da junta 

um conjunto de informação relativa a este ponto para ficar anexa a esta ata e que descreve 

todos estes protocolos.------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta explicou que o executivo vem pedir a ratificação destes 

protocolos porque estes já foram assumidos e os subsídios já foram pagos. Informou ainda 

que a Confraria do Bolo de Ançã solicitou à Junta uma sala na Quinta de Santo António. O es-

paço está a precisar de obras e não será cedido de forma definitiva, será uma sede provisória 

com várias obrigações, descritas nas cláusulas do protocolo a estabelecer com a confraria, que 
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evidenciou e que se anexa a esta ata. Pediu autorização à assembleia para fazer, nestes ter-

mos, esta cedência provisória e precária.----------------------------------------------------------- 

------Interveio o senhor João Paulo Vagos sugerindo que estes protocolos deveriam estar em 

pontos separados e propôs um novo ponto para aprovação do protocolo com a confraria.-------- 

------Votou-se, então, por unanimidade acrescentar novos pontos à ordem de trabalhos.-------- 

------O senhor presidente da assembleia colocou de seguida a votação a ratificação para os 

protocolos já assumidos e pagos: atribuição de subsídio ao AFC pela realização da Festa do 

Senhor da Fonte; protocolo de atribuição de subsídio ao AFC pela realização das férias de ve-

rão 2018 e protocolo de atribuição de subsídio à Banda Phylarmónica para a Festa de S. Tomé. 

Foram aprovados por unanimidade.------------------------------------------------------------------- 

7. Discussão, apreciação e deliberação da Proposta de protocolo para aquisição de 

carrinha de transporte de atletas com o Ançã Futebol Clube.---------------- 

------Foi a votação e este ponto ficou aprovado por unanimidade.------------------------ 

8. Discussão de proposta Protocolo de cedência provisória e precária da sala do pri-

meiro andar, no edifício da Quinta de Santo António, à Confraria do Bolo.----- 

------Foi a votação e este ponto, tendo ficado aprovado por unanimidade.------------------------ 

Período para intervenção do público---------------------------- 

Intervenção por parte do Público---------------------------------------------------------- 

-------A Senhora Isabel Cardoso, residente no lugar da Ameixoeira, tomou a palavra e refor-

çou a sua preocupação com o saneamento e o estado lamentável da estrada do lugar.------------ 

------O senhor presidente da junta respondeu que já foi colocado um tapete provisório e já há 

autorização da Inova para fazer os esgotos pelo passeio e acredita que se fará o alcatroamen-

to da estrada nestes quatro anos, já que é um caminho urbano porque dá acesso a habitações, 

uma estrada Municipal, deixando promessa de continuarem a fazer esforços para resolver es-

te problema e o do saneamento na Ameixoeira------------------------------------------------------ 
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------Pediu também a palavra o senhor João Alexandre que observou que têm havido durante 

certo período de tempo, cortes de energia, nomeadamente pelas 7H00 da manhã e 7H00 da 

tarde. Perguntou ao executivo sabe qual a causa.---------------------------------------------------  

------O executivo respondeu não conhecer ao certo a causa, que já reportou várias vezes e 

nem sempre as respostas foram coerentes, mas continua a pedir às pessoas para comunicarem 

estas situações e suas consequências à Junta, que continuarão a reportar, até para efeitos de 

seguradora.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor João Alexandre abordou ainda a questão do lixo, lamenta a falta de civismo 

mas nota também, que nem sempre a periodicidade da recolha de lixo pela Inova é a desejável 

e sugere que os funcionários da junta tenham o cuidado de ajudar a remediar o assunto quan-

do a inova falha. Concorda que a junta denuncie as situações à GNR.------------------------------ 

------A senhora Luisa Aguiar sugeriu que se criasse um espaço para combustagem onde as pes-

soas pudessem depositar o seu lixo vegetal e salientou a necessidade de colocar mais caixotes 

de lixo com tampa na zona da Fonte, na época de verão, altura em que a maior afluência de 

pessoas denuncia a escassez destes. ---------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta disse concordar que são necessários mais caixotes do lixo 

naquela zona, bem como a necessidade de manutenção do Quintal da Fonte, mas que a Junta  

denunciou o protocolo do Quintal da Fonte e enquanto não houver novo protocolo não tem res-

ponsabilidade sobre aquela zona, apesar de estar a realizar a sua limpeza. Quanto ao espaço 

para lixo vegetal, foi pedido e foi-lhe concedido, num terreno das Estradas de Portugal, junto 

à casa do José Francisco, no Barreiro, mas foi desencorajado porque as pessoas não respeitam 

e levam para lá qualquer tipo de lixo, muito do qual resíduos de obras e outros materiais que 

obrigam a tratamento especializado, além dos custos associados a este processo.--------------- 

-------Terminada a sessão o Presidente da Assembleia agradeceu ao executivo as informações 

facultadas, agradeceu aos membros substitutos a sua participação nesta assembleia, bem co-

mo a presença dos fregueses.----------------------------------------------------------------------- 
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------Por fim o senhor Presidente da Junta solicitou aos presentes que continuem a compare-

cer nas assembleias e a colaborarem com o executivo na identificação de problemas. Pediu 

também que as bancadas se associassem no voto de louvor ao Diogo José, sugestão que foi 

aceite por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 

-------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta de 

reunião, que vai ser assinada pelo presidente da Assembleia de Freguesia e por mim que a 

subscrevi. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: 

 

A Primeira Secretária: 

 

O Segundo Secretário 


