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ACTA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ORDINÁRIA, REALIZADA 
NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------
------Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no Sa-
lão nobre da Junta de Freguesia de Ançã, a reunião de Assembleia de Freguesia, em 
sessão ordinária, presidida pelo senhor Manuel Teixeira e secretariada por Luisa Agui-
ar, Primeira Secretária e por Hugo Lourenço, Segundo Secretário.----------------------
------Dos membros da Assembleia, para além dos já mencionados, assinaram a lista de 
presenças os senhores:João Perdigão, João Nuno Leitão, João Paulo Vagos, João Car-
los Gerardo e Cátia Parreiral.---------------------------------------------------------------
------Do Executivo estiveram presentes: Cláudio Cardoso e Luís Miguel Malva.----------
------O Senhor Presidente da Assembleia, Manuel Teixeira, constatou a existência de 
quórum, declarou aberta a sessão e começou por colocar a aprovação as atas das ses-
sões anteriores. Foi aprovada por unanimidade a ata da assembleia do dia 07/11; foi  
contestada a ata do dia 27/11 pelo senhor João Paulo Vagos que a considerou omissa 
numa das suas intervenções, que a mesa aceitou retificar e foi aprovada a ata do dia 
28/12,  com  5  votos  a  favor  da  bancada  do  PSD  e  3  abstenções  da  bancada  do 
PS.--------------------------------------------------------------------------------------------
------Período antes da Ordem do Dia-----------------------------------------------------
-------I-Informações por parte do Executivo---------------------------------------------
------Tomando a palavra o senhor Presidente da Junta,fez o balanço dos 3 meses de 
mandato. Começou por dizer que houve necessidade de arrumar a casa  e fazer alguns 
esforços de gestão; como a regularização da situação processual de voluntariado; es-
tando nesta altura, todas as pessoas afetas à Junta, com contrato de voluntariado ou 
prestação de serviços. Relativamente a trabalho realizado, salientou que tem havido 
um cuidado mais eficaz de limpeza das ruas da vila, não só em Ançã, como na Granja e  
Gândara. Procederam à reparação de canos (Rua João de Ruão) e abertura de sarjetas 
(Rua Nicolau Chanterene). Reforçaram a iluminação nos cruzamentos e junto aos con-
tentores. Fizeram o Levantamento de lâmpadas fundidas em várias ruas da freguesia e 
procederam à sua substituição, com exceção de um dos focos térreos junto ao Pelouri-
nho. Solicitaram reforço de iluminação para a Ameixoeira, que esteve votada ao es-
quecimento no mandato anterior; lugar da freguesia para o qual estava previsto para 
Dezembro passado, o alcatroamento junto às casas e que pediram para adiar porque 
estão a fazer esforços para encontrar uma solução para o saneamento.-----------------
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------Fizeram a limpeza da envolvente da Quinta de Santo António.  Foi solicitado à 
Inova um levantamento das irregularidades provocadas com as obras de substituição 
da rede de água, que são significativas; foi notificado o construtor e foi-lhe dado um 
prazo para que seja reposta a situação. O Senhor Presidente da Junta apela ainda à 
população que comunique outros problemas relacionados e que sejam suscetíveis de re-
paro.------------------------------------------------------------------------------------------
------Foi também efectuado o pedido para  se tapar provisoriamente os buracos nas 
estradas da vila e um reforço da sinalética.------------------------------------------------
------Em relação ao cemitério,o senhor Presidente da Junta voltou a salientar alguns 
problemas, nomeadamente o do escoamento das águas dos talhões e a necessidade de 
se efetuar a canalização pelo passeio, terão de fazer mais obras, mas notam-se já me-
lhorias significativas com o que já foi feito. O cemitério constitui uma grande preocu-
pação, exigirá um grande investimento. Além disso, há algumas situações duvidosas,  
pelo que pretendem fazer uma sessão de esclarecimento à população e há necessidade 
de fazer regulamento novo, mais transparente e rigoroso e de o fazer cumprir. Depa-
raram-se também com problemas legais com alvarás antigos que terão de ser resolvi-
dos e com a venda de campas no mandato anterior, que não constam de qualquer ata do 
executivo, sendo esta uma obrigação legal; além disso, houve trocas em mais que uma 
campa e a documentação correspondente não está conforme. Acrescentou ainda que 
será proibido sepultar nas campas no talhão 11 até que se façam as obras, apelando à 
compreensão das pessoas. Referiu também que relativamente à questão das campas 
duplas e campas simples, a lei tem pressupostos; pediram parecer a CCCDR e verifica-
ram que há situações que não estão cumpridas. Outra questão que levanta problemas 
no cemitério, é o tipo e altura das pedras que as pessoas colocam nas campas; estas 
não estão alinhadas, impedindo muitas vezes a passagem dos caixões, sendo necessári-
as algumas limitações. Já colocaram luz, pintaram e reparam as portas, além de outras 
melhorias nas casas de banho do cemitério.------------------------------------------------
------Cumprindo a promessa de proximidade , fizeram a abertura da Junta na Granja, 
com bastante recetividade.------------------------------------------------------------------
------Adotaram uma medida  de  apoio  à  natalidade,  um apoio  simbólico,  através  da 
oferta de um prenda às crianças que nasçam ou sejam recenseadas na freguesia de 
Ançã; uma Série Anual Bebé, da Imprensa Nacional da Moeda, no valor de 35€ e man-
daram fazer uma bandeira para homenagear os ançanenses que partem, com o símbolo 
da freguesia e que acompanhará todos os funerais.----------------------------------------
------Informou que a Junta tem um site novo, com novas  funcionalidades, dinâmico e 
aberto à comunidade.------------------------------------------------------------------------
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------A mudança do POCAL para o  SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística 
para as Administrações Públicas), obrigou à aquisição de um novo software por parte 
das juntas de freguesia; antecipando-se, procuraram no mercado e encontraram uma 
empresa com uma solução, que além da gestão documental, faz também gestão de ce-
mitérios; o módulo do cemitério tinha o valor de 2500€ e o restante software de 
600€/ano. A Junta comprometeu-se a apresentar a empresa a outras juntas de fre-
guesia e conseguiu negociar a poupança dos  2500€ do módulo do cemitério.------------
-----Foram reorganizados os ecopontos.----------------------------------------------------
-----O Posto de Turismo encontrava-se vazio, já arranjaram a parte da informática, 
vão contactar os artesãos e pretendem divulgar “Ançã” como marca. O senhor presi-
dente salientou, a este respeito,  que o turismo será uma grande aposta da Junta de 
Freguesia.  Há necessidade de criar condições  para que as pessoas passem cá mais 
tempo e apelou aos particulares para abrirem as suas casas para alojamento e que na 
questão da promoção, está quase tudo por fazer.------------------------------------------
-----Relativamente aos CTT frisou a urgência em modernizar e implementar serviços 
essenciais, pois não tem Pay Shop, não tem multibanco, etc, por forma a melhorar a 
qualidade da oferta.-------------------------------------------------------------------------
----Outra medida a implementar é Apoio ao comércio local, distribuindo as aquisições 
residuais da junta (limpeza, etc.) por todos os estabelecimentos da freguesia e atra-
vés das associações, quer sejam regulares ou irregulares (ex. Comissão de Festa de S: 
Sebastião); neste caso a junta reembolsará 30% do valor das compras feitas nos esta-
belecimentos locais, com limite de 50€/festa, ainda que com alguns ajustes, de forma 
a que ao longo dos 4 anos haja rotatividade entre as lojas, restaurantes, etc.-------
------Acrescentou ainda que uma aposta da Junta será potenciar o que é nosso, dando 
o exemplo da festa de S. Sebastião, cuja Comissão, por ter contratado DJS e conjun-
tos musicais de Ançã, será beneficiada com mais um subsídio de 50€, além do subsídio 
normal e dos 50€ de apoio ao comércio local.-----------------------------------------------
----Quanto às associações regulares da freguesia, o senhor Presidente considera-as 
um dos grandes pilares de desenvolvimento da vila, sendo sua intenção reforçar-lhes o 
apoio, mas salientou a necessidade prévia de afinar o regulamento de atribuição de 
subsídios, uma vez que o existente, apesar de ser já uma boa base de partida, precisa 
de algumas alterações, sobretudo para que seja mais facilmente mensurável e que pos-
sa fazer uma diferenciação positiva às que envolvam nas suas atividades elementos da 
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------
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------Informou ainda que a verba para pagamento do serviço dos fregueses, que inte-
graram as mesas de voto, nas últimas eleições autárquicas, já se encontram disponível 
e que podem receber junto dos serviços da Junta.----------------------------------------
------Terminada esta intervenção, pediu a palavra o senhor João Paulo Vagos, da ban-
cada do PS, que quis deixar duas ou três notas. Em primeiro lugar sugeriu que as con-
vocatórias para a assembleias saiam o mais cedo possível, até mesmo através de um 
pré-aviso, ao contrário do que aconteceu na última assembleia extraordinária.----------
------Referiu também ter verificado, que no orçamento do próximo ano, estava previs-
to voltar a fazer a Semana do Desporto, sendo por isso reconhecida como um evento 
de valor para reconhecer o mérito dos atletas e reforçar atividade física; e sugeriu 
que os atletas e agentes desportivos que se destacaram no ano passado e que não fo-
ram homenageados, por não se ter realizado, sejam considerados na próxima edição.---
------Reforçou a necessidade de reorganizar os ecopontos da freguesia, deu como ex-
emplo o que está do junto à estátua de Jaime Cortesão, questionando a sua extinção, 
até porque existem dois ecopontos a 50m (Qta. Sto. António e junto ao grémio), apon-
tou também e o da quinta da Sobreira, que nem sempre dá a melhor imagem num local 
tão frequentado por visitantes. Apontou ainda uns buracos na calçada junto à fonte. --
------Finalmente, expressou a sua opinião relativamente à intenção do executivo da 
Junta em fazer uma discriminação positiva às associações que integrarem maior núme-
ro de pessoas de Ançã; defendendo que este incentivo pode ser uma atitude seques-
tradora, que Ançã não deve fechar-se e considera bom as associações irem buscar ca-
pital humano fora, para enriquecer o que é nosso.-----------------------------------------
------ Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia, comprometeu-se a fazer 
um esforço para enviar as convocatórias mais cedo, mas que ainda assim, estranhava o 
caso inédito da ausência de todos os elementos da bancada do PS.-----------------------
------ O senhor Cláudio Cardoso quis responder às questões levantadas pelo senhor 
João Paulo Vagos, começou por dizer que a má imagem dos ecopontos não é de hoje ;  
foi situação que herdaram, que querem melhorar, mas que passa também por uma mai-
or sensibilização e responsabilização das pessoas, que por vezes não respeitam a vila , 
depositando o lixo sem cuidado. Mandaram cortar alguns ramos de árvores que saíam 
para a estrada. Quanto às pedras na fonte, foram partidas por quem fez a obra das 
águas, o engenheiro Idalécio já tem conhecimento, havendo muitas mais partidas em 
vários locais e que tudo será reposto.------------------------------------------------------
------Quanto ao regulamento das associações é uma opção política, reforçou que se 
trata de uma discriminação positiva, sem prejudicar nenhuma associação, mas antes 
bonificar quem aposta no capital humano da Freguesia. Ançã precisa de captar cada 
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vez mais gente de fora, mas o que se pretende essencialmente é captar e envolver 
mais pessoas de cá. Há associações em Ançã, que não exercem em Ançã, que não têm 
um atleta de Ançã e estão registadas em Ançã, recebendo subsídio; situações que têm 
de ser reguladas.-----------------------------------------------------------------------------
-------Período da Ordem do Dia----------------------------------------
-------I-Apresentação, apreciação e votação das grandes opções de plano e da 
proposta de orçamento para o ano económico de 2018;--------------------------------
------Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta e começou por dizer que nesta ta-
refa de fazer orçamento para o ano 2018, tiveram de ter em conta, que nos totais, as 
rubricas mudaram, havia despesas que estavam numa rubrica em 2017 e que agora es-
tão noutra. Houve um reforço enorme do investimento e da despesa; procuraram que 
seja um orçamento realista, com gestão moderna e eficiente para satisfazer os inte-
resses da freguesia e incluir estratégias de desenvolvimento. Pediram opinião a banca-
da do PS e era sua intenção pedir ao PCP mas houve um problema com o e-mail.-------
-----Das sugestões da bancada do PS, verificaram que a maior parte das medidas já 
estavam veiculadas no programa eleitoral, vieram apenas reforça-las. Consideraram a 
sugestão de atribuição de uma bolsa de mérito para estudantes uma sugestão para ser 
estudada, mas não está previsto para este orçamento.------------------------------------
-----Houve também algumas propostas por parte do PS, que consideram desajustadas 
como a de implementar um serviço da junta para distribuição de cartas na Ameixoeira, 
sendo este um serviço a assegurar pelos correios. Assim como a sugestão de disponibi-
lizar uma verba para criar um orçamento participativo. Neste caso, explicou que esta 
Junta foi pioneira na participação dos fregueses. Lembra que como se fez um progra-
ma eleitoral participativo, onde se recolheu a opinião das pessoas, este orçamento já é 
participativo.---------------------------------------------------------------------------------
-----Ressalvou que é intenção do executivo haver uma aposta no investimento, que está 
clara no orçamento e que, nos anos anteriores, a receita de capital era basicamente 
igual à despesa de capital e as receitas previstas para investimento, eram aplicadas no 
investimento; neste orçamento aumentam também as receitas de capital, prevendo-se 
uma poupança nas despesas correntes de cerca de 9000€, para aplicar em despesas de 
capital, reforçando o investimento em Ançã.-----------------------------------------------
------O documento será disponibilizado na página junta para que possam ser consulta-
das as diversas rubricas e esclarecer qualquer dúvida.------------------------------------
------Fez particular referência à rubrica de 2600€ para artigos honoríficos, prémios, 
condecorações, salientando que pode parecer muito, mas será para investimento na 
promoção da marca “Ançã”, apostar no “Ançã de honra”, mandar fazer uns saquinhos 
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para acondicionar o bolo, apostar em publicidade mais direcionada e em eventos cultu-
rais; nomeadamente uma feira gastronómica a realizar, se possível, já este ano.--------
------Pensam num novo figurino para Semana do Desporto e da Cultura que poderá pas-
sar a Mês da Cultura e do Desporto; serão chamados os agentes culturais e desporti-
vos para melhorarem os modelos já existentes. Têm intenção de homenagear os que se 
destacam, não só no desporto, mas também na cultura.-----------------------------------
-----Uma vez apresentadas as grandes opções, o Presidente da Mesa colocou este pon-
to a consideração pela assembleia. Interveio o senhor João Paulo Vagos, que começou 
por notar que os orçamentos são o reflexo dos planos de atividades e da estratégia 
tomada, não faria considerações técnicas, mas salientou que o orçamento mostra um 
aumento de 22%, pelo que, ficamos todos a ganhar, pois há mais capital para investir.  
Mas que esse aumento, advém das transferências correntes e do aumento na venda de 
bens, nomeadamente de sepulturas, que só é possível porque há um cemitério maior. 
Foram chamados, como é de lei, a fazer as suas sugestões, salientou que estamos num 
regime democrático e que 43% da população votou na proposta do PS, por isso, defen-
de que as propostas que enviaram devem ser consideradas e pediu que o documento 
enviado seja anexado. Não se admira que haja propostas comuns porque ambas as par-
tes sabem quais as necessidades da freguesia. Salientou a bolsa de méritos a estudan-
tes, o centro cultural, a questão dos subsídios às associações. Reforçou o ponto da 
área empresarial de Ançã, considerando-a uma mais valia, que está reservado no PDM, 
cujo inicio está previsto no plano da Câmara para 2019 com 125 000€ e gostava que 
arrancasse em 2019. Em relação ao plano de atividades vê muitas situações que não 
são novidade (abertura na Granja, apoios às coletividades, o site da junta, continuida-
de das semanas da saúde, etc); um programa também com algumas novidades válidas, 
para o qual querem contribuir positivamente, mas pelo qual não terão de responder.----
------Interveio a senhora Luisa Aguiar e questionou como é que se justifica o aumento 
da venda de sepulturas (previsão de 15 no orçamento), uma vez que a parte nova do ce-
mitério precisa de obras e por isso não estará disponível para o efeito.-----------------
------O senhor Cláudio Cardoso, começou por esclarecer o senhor João Paulo Vagos, 
afirmando que a Junta não será um regime totalitário, que haverá respeito pela plura-
lidade, contudo, grande parte dos pontos propostos já estavam contemplados e o que 
se pretendia eram contributos para além do que está no programa  deste executivo. 
Concorda que há coisas que já foram feitas, algumas de forma pouco arrojada e por 
isso querem dar-lhes outra dimensão e há outros pontos que consideram que não fa-
zem sentido ou que nem se quer são legais.-------------------------------------------------
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------Quanto ao parque empresarial, também gostava que se concretizasse e ter mais 
emprego. Esclareceu que já se informou junto da autarquia para se inteirar deste pro-
cesso e o que a Câmara fez, não foi reservar, mas sim condicionar à construção naque-
le lugar, para o parque empresarial, mas falta comprar o terreno, que continua a ser do 
mesmo proprietário. Não perderá a primeira oportunidade, mas não incluiu esta pro-
posta no programa eleitoral, porque conhece a realidade e sabe que será difícil isso 
acontecer nos próximos 4 anos, sobretudo, enquanto houver no Concelho, outros par-
ques por preencher; além disso, as empresas procuram as melhores condições, e Ançã, 
tem boa acessibilidade, mas o terreno em causa não é propício para a  construção, pois 
a sua geografia obriga sempre a empresa que adquira o terreno, a investimento em 
terraplanagens, regularização de cotas e remoção de pedra.------------------------------
------Quanto à questão da venda das campas, afirmou que procuraram que o orçamento 
fosse o mais realista possível, atendendo a que o estado cada vez mais a isso obriga. 
Colocou a previsão de venda de 15 campas, mas que isso não influencia as contas e é 
uma falsa questão, pois o executivo vendeu valores semelhantes, sem que para tal se 
tenha visto obra nem investimento justificativo. Esclareceu ainda que o orçamento foi 
feito há algum tempo, altura em que tinha essa convicção; agora, depois de se aperce-
ber da necessidade de uma intervenção no local no cemitério, com elevados custos, da 
enorme desorganização em que estava a gestão do cemitério e de contactar a CCCDR, 
apercebeu-se de graves problemas legais, nomeadamente a titularidade das campas, 
etc; tudo isto poderá comprometer a realidade deste número. Continua à espera do 
parecer por escrito da CCCDR. ------------------------------------------------------------
------Tomou a palavra  senhor Presidente da Assembleia que disse concordar que mui-
tas das propostas enviadas pelo PS eram semelhantes às do executivo; e quis deixar 
claro, que não se trata de impor, mas de juntos fazerem o melhor para a freguesia.----
------O senhor João Paulo Vagos reforçou que as propostas enviadas foram com a in-
tenção de serem participativos, a responsabilidade da sua execução será do executivo 
e que à assembleia caberá acompanhar e avaliar o desempenho.--------------------------
------Contrapondo a resposta do senhor Presidente da Junta relativamente ao parque 
empresarial, reiterou que se deve continuar a lutar ele, porque as características do 
terreno são conhecidas há muito e que há situações mais complicadas, mas o principal 
entrave é o interesse político em potenciar outras zonas industriais.--------------------
------De seguida o Presidente da Assembleia colocou a votação o ponto I da Ordem do 
Dia: apresentação, apreciação e votação das grandes opções de plano e da proposta de 
orçamento para o ano económico de 2018, que ficou aprovado com 5 votos a favor da 
bancada do PSD e 3 abstenções por parte da bancada do PS.-----------------------------
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-----Interveio o senhor João Carlos Gerardo, pela bancada do PSD e pediu para fazer 
uma declaração de voto e voto de louvor que ficará anexa a esta ata.--------------------
------II-Apresentação e votação de uma auditoria às contas do executivo anterior
-------Para cumprimento do ponto II da ordem de trabalhos, não houve esclarecimen-
tos adicionais a prestar. O senhor Presidente da Mesa, colocou, então, este ponto a 
votação. Ficou aprovada uma auditoria às contas com do executivo anterior, com 5 vo-
tos a favor do PSD e 3 abstenções do PS.--------------------------------------------------
------O senhor João Paulo Vagos apresentou e leu uma declaração de voto que se ane-
xa também a esta ata.-----------------------------------------------------------------------
-------Período para intervenção do Público------------------------------------------------
-------O senhor Francisco Parreiral  perguntou quais são os critérios para alugar uma 
sala na junta de freguesia, dando o exemplo das aulas de ginástica.----------------------
------O senhor Carlos Durão questionou a possibilidade de Ançã ter um parque de 
auto-caravanas.-------------------------------------------------------------------------------
------Respondendo às questões, o senhor Cláudio Cardoso, referiu que efetivamente há 
uma ocupação da sala grande por três grupos, para pilates, ginástica e balé, confessou 
que ainda não se inteirou bem da situação e pediu ao senhor João Perdigão se quereria 
esclarecer o assunto.------------------------------------------------------------------------
------O senhor João Perdigão disse que tinha conhecimento de dois grupos e que cada 
um contribuía  com 30 euros por mês,  para ajudas de água e luz. Confrontado com a 
utilização das salas por três entidades, disse que estava gente a mais que desconhe-
cia, pois apenas tinha conhecimento da utilização da sala por dois grupos, desconhe-
cendo o terceiro. ----------------------------------------------------------------------------
------O senhor Presidente da Junta estranhou e achou grave a declaração do Senhor 
João Perdigão, pois é estranho haver um grupo com chave da junta, acesso às instala-
ções e ao alarme durante 4 anos, todas as semanas, sem que o presidente da junta ti-
vesse tido conhecimento desse facto. Quanto aos pagamentos referidos pelo Senhor 
Perdigão, perguntou o Senhor Cláudio Cardoso, se havia recibos dessa receita, refe-
rente às duas utilizações, pilates e ginástica, ao que o Senhor João Perdigão respon-
deu que sim.----------------------------------------------------------------------------------
------Foi pedido então pelo Senhor Presidente da Junta que constasse em ata que ha-
via dois grupos que pagavam 30€ mensais cada, à Junta e que da receita resultava um 
recibo de quitação para a contabilidade. ---------------------------------------------------
------O senhor João Carlos Gerardo, questionou o Presidente da Junta se as faturas 
das compras à OLX e da aparelhagem já tinham aparecido. Relativamente à ocupação 
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das salas da Junta, é da opinião que as associações não paguem mas os outros interve-
nientes sim.----------------------------------------------------------------------------------
------Tomou a palavra o senhor Cláudio Cardoso para responder às questões do público 
e quanto ao parque de caravanismo referiu que o terreno é o principal problema, que 
há já um em vista, falta fazer contactos, mas vão tentar negociar.----------------------
------Quanto à utilização das salas da Junta, se as atividades não fizerem concorrên-
cia às coletividades, e já teve o cuidado de colocar essa questão ao A.F.Clube; não ha-
vendo oferta, é da opinião de que a Junta disponibilize o espaço gratuitamente, pres-
tando um serviço público a custo mais reduzido. Mas, avaliarão melhor a questão da re-
ceita.---------------------------------------------------------------------------------------
------Relativamente à questão sobre as faturas, como não era assunto para esta as-
sembleia e não dispunha de documentos de suporte, pediu para o fazer noutra ocasião.
-----Terminou dizendo que a Junta é uma casa aberta a todos, a qualquer coletividade 
e evento, e informou que receberam  a Associação de Pais no Halloween e o Grupo Tí-
pico nas Janeiras.----------------------------------------------------------------------------
-------Terminada a sessão o Presidente da Assembleia congratulou-se pelo modo como 
decorreu esta assembleia a que teve a honra de presidir. --------------------------------
-------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:

O Secretário:
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