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FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ  DDAA  LLAAMMAARROOSSAA  

--  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  ––  

  

AAttaa  nn..ºº  0044//22001177  

  

““SSeessssããoo  OOrrddiinnáárriiaa  rreeaalliizzaaddaa  eemm  1177  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001177””  

  

---Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano dois mil e 

dezassete, pelas dezassete horas, na Sala de Sessões do edif ício da 

Junta de Freguesia de São José da Lamarosa, sito na Rua Lu ís de 

Camões, em Lamarosa, reuniu a Assembleia de Freguesia em Sess ão 

Ordinária, cuja a mesa era composta pelo seu Presidente, o Senhor 

Vítor Manuel Batista, pela Primeira Secretár ia, a Senhora Paula 

Margarida Alves Pirralho, e pelo Segundo  Secretár io, o Senhor 

Manuel Alves Esgueira(Part ido Socialista). --------------------------------- -

---Verif icou-se a presença dos seguintes membros: os Senhores: 

Hé lder Manuel Azevedo da Silva e Gonçalo António Esgueira 

Cabecinhas e a Senhora Lúcia Isabel Coelho Fernandes(Partido 

Social ista), o Senhor Sérgio Manuel Oliveira Esgueira (Partido Social 

Democrata), e a Senhora Florbela Maria Batista Alves 

Fernandes(Coligação Democrá t ica Unitária).------------------ --------------
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---Não estava presente o membro deste Órgão, o Senhor Vitorino 

António Gomes(Partido Social ista). ------------------------- ------------------- 

---Verif icado o quórum, com a presença de oito(8) membros, o Senhor 

Presidente da Assembleia, decla rou a sessão aberta às dezassete 

horas e trinta minutos,  com a seguinte Ordem do Dia:------------------- - 

---Ponto Um - Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia 

de Freguesia para o quadriénio 2017/2021 ;----------------------------------  

---Ponto Dois - Discussão e aprovação  do Orçamento para o ano de 

2018;---------------------------------------------------------------------------------  

 

---Ponto Três - Discussão e aprovação do Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2018(PPI 2018);-------------------------------  

 

---Ponto Quatro - Discussão e aprovação do Plano Plurianual de 

Ações mais Relevantes para o ano de 2018(PPA 2018);------------------  

 

---Ponto Cinco - Discussão e aprovação do Mapa de Pessoal da 

Freguesia para o ano de 2018;-------------------------------------------------  

 

---Ponto Seis - Discussão e aprovação da Tabela de Taxas e Licenças 

para o ano de 2018;-------------------------------------------- -------------------  
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---Ponto Sete - Apreciação da Atividade e Situação Financeira da 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------  

---Estavam presentes na sessão, o Senhor Anacleto António de 

Oliveira e o Senhor Jerónimo Custódio Alves, respetivamente, o 

Senhor Presidente e o Senhor Tesoureiro da Junta.-----------------------  

---Dando seguimento à sessão, deu-se início ao:--------------------------  

----------------------------Período da Ordem do Dia----------------------------  

---Ponto Um - Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia 

de Freguesia para o quadriénio 2017/2021 : Para a devida discussão e 

aprovação, foi presente o Regimento da Assembleia de Freguesia de 

São José da Lamarosa para o quadriénio 2017/2021(mandato 

2017/2021), o qual foi enviado a todos os membros, juntamente à 

convocatória da presente sessão. --------------------- -------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia, relat ivamente ao ponto em 

discussão e aprovação(Ponto Um), questionou se algum membro 

queria intervir. ------------------------------------------------ ----------------------  

Atendendo que, não foi solicitada qualquer intervenção, o Senhor 

Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Um(Discussão e 
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aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o 

quadriénio 2017/2021) .---------------------- -------------------------------------  

A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento da 

Assembleia de Freguesia para o quadriénio 2017/2021. ------------------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de Aprovação por 

Minuta.-------------- -----------------------------------------------------------------  

---Ponto Dois - Discussão e aprovação  do Orçamento para o ano de 

2018: Para a devida discussão e aprovação, nos termos do definido 

na alínea a) do n.º  1 do artigo 9.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de 

setembro, foi presente o Orçamento para o ano de 2018, elaborado e 

submetido, de acordo com o estabelecido na al ínea a) do n.º  1 do 

artigo 16.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, pela Junta de 

Freguesia, o qual importa, tanto na Receita como na Despesa, no 

valor total de: 182.163,57 €(cento e oitenta e dois mil, cento e 

sessenta e três euros e cinquenta e sete cêntimos), apresentando a 

Receita e a Despesa Corrente, respetivamente, o valor de: 

173.386,57 €(cento e setenta e três mil, trezentos e oitenta e seis 

euros e cinquenta e sete cêntimos) e o valor de: 160.461,82 €(cento e 

sessenta mil, quatrocentos e sessenta e um euros e oitenta e dois 
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cêntimos) e a Receita e a Despesa de Capital, respetivamente, o 

valor de: 8.776,00 €(oito mil, setecentos e setenta e seis euros ) e o 

valor de: 21.701,75 €(vinte e um mil,  setecentos e um euros e setenta 

e cinco cêntimos).---------------------------------------- ------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia, relat ivamente ao ponto em 

discussão e aprovação(Ponto Dois), solicitou ao Senhor Presidente 

da Junta que fizesse a sua apresentação.-----------------------------------   

Após a devida aná l ise aos documentos presentes e esclarecimentos 

prestados pelo Senhor Presidente da Junta, no qual referiu que a 

exemplo dos anos anteriores, a Freguesia de São José da Lamarosa 

continua a apresentar um Orçamento bastante equilibrado, o Senhor 

Presidente da Assembleia, colocou à votação o Ponto Dois(Discussão 

e aprovação do Orçamento para o ano de 2018).--------------------------  

A Assembleia deliberou, por maioria, com 7(sete) votos a favor( 

6(seis) votos do Partido Social ista  e 1(um) voto do Partido Social 

Democrata) e 1(uma) abstenção(Coligação Democrática Unitária), 

aprovar o Orçamento da Freguesia para o próximo ano(2018).----------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de Aprovação por 

Minuta.---------------------------------------------- ---------------------------------  
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---Ponto Três - Discussão e aprovação do Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2018(PPI 2018): Para a devida 

discussão e aprovação, nos termos do definido na al ínea a) do n.º  1 

do artigo 9.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, foi presente o 

Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2018(PPI 2018), 

elaborado e submetido, de acordo com o estabelecido na a línea a) do 

n.º  1 do artigo 16.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, pela Junta 

de Freguesia, cujo o valor importa no montante(inicial) de: 7.400,00 

€(sete mil e quatrocentos euros) distribu ídos pelos projetos inseridos 

no plano, ou seja, pelo:----------------------------------------------------------

- Projeto n.º  01, ação n.º  01, com a designação de: “Construção de 

monumento de homenagem aos antigos combatentes da Freguesia 

nas ex-colónias de Ultramar”;---------------------------------------------------  

- Projeto n.º  02, ação n.º  02, com a designação de: “Construção de 

furo de captação de água e aquisição de eletrobomba” ;------------------  

- Projeto n.º  03, ação n.º  03, com a designação de: “Construção de 

um telheiro no cemitério da Lamarosa ” ;---------------------------------------  

- Projeto n.º  04, ação n.º  04, com a designação de:  “Ampliação do 

circuito de manutenção – Fonte da Horta da Professora ” ; ----------------  
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- Projeto n.º  05, ação n.º  05, com a designação de: “Embelezamento 

da zona envolvente do circuito de manutenção – Fonte da Horta da 

Professora ”;------------------------------------------------------------------------  

- Projeto n.º  06, ação n.º  06, com a designação de: “Embelezamento 

da zona envolvente do campo de futebol da Lamarosa ”;------------------  

- Projeto n.º  07, ação n.º07, com a designação de: “Obras de 

beneficiação/melhoramento das instalações do campo de futebol da 

Lamarosa ”. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia, relat ivamente ao ponto em 

discussão e aprovação(Ponto Três), sol icitou esclarecimentos ao 

Senhor Presidente da Junta. ----------------------------------- -----------------  

Após a devida aná l ise dos documentos e face aos esclarecimentos 

prestados pelo Senhor Presidente da Junta  relativamente aos 

projetos inseridos no plano em apreciação(aná l ise), o Senhor 

Presidente da Assembleia,  atendendo que não foi sol icitada 

nenhuma intervenção, colocou à votação o Ponto Três(Discussão e 

aprovação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2018 - 

PPI 2018).--------------------------------------------------------------- ---------- 

A Assembleia deliberou, por maior ia, com 7(sete) votos a favor( 
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6(seis) votos do Partido Social ista e  1(um) voto do Partido Social 

Democrata) e 1(uma) abstenção(Coligação Democrática Unitária),  

aprovar o Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2018 - PPI 

2018.-------------------- ----------------------------------------------- --------------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de Aprovação por 

Minuta.---------------------------------------------- ---------------------------------  

---Ponto Quatro - Discussão e aprovação do Plano Plurianual de 

Ações mais Relevantes para o ano de 2018(PPA 2018): Para a 

devida discussão e aprovação, nos termos do definido na al ínea a) do 

n.º  1 do artigo 9.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro,  foi presente 

o Plano Plurianual de Ações mais Relevantes para o ano de 

2018(PPA 2018), elaborado e submetido, de acordo com o 

estabelecido na al ínea a) do n.º  1 do art igo 16.º  da Lei n.º  75/2013, 

de 12 de setembro, pela Junta de Freguesia, cujo o valor importa no 

montante(inicial) de: 3.000,00 €(três mil euros), distribuídos pelos 

projetos/ações inseridos/inseridas no plano , ou seja, pelo:--------------  

- Projeto n.º  01, ação n.º  01, com a designação de:  “XXIV  Mostra de 

Vinhos da Freguesia”; ------------------------------------------------------------  
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- Projeto n.º  02 , ação n.º  02 , com a designação de:  “Comemorações 

do Aniversário da Freguesia”; ---------------------------------------------------  

- Projeto n.º  03 , ação n.º  03 , com a designação de:  “Comemorações 

do Aniversário da Revolução do 25 de Abr i l  de 1974”;------------------- - 

- Projeto n.º  04 , ação n.º  04 , com a designação de:  “XVI Almoço 

Convívio de Reformados da Freguesia”; --------------------------------------  

- Projeto n.º  05 , ação n.º  05 , com a designação de:  “Mostra de Bolos 

e Doces Tradicionais da Freguesia”;------------------------------------------  

- Projeto n.º  06 , ação n.º  06 , com a designação de: “Festa do Final do 

Ano Letivo 2017/2018 ”;----------------------------------- ------------------------

- Projeto n.º  07 , ação n.º  07 , com a designação de: “I  Passeio de 

Reformados da Freguesia”. ------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia, relat ivamente ao ponto em 

discussão e aprovação(Ponto Quatro), questionou se algum membro 

queria intervir. ---------------------------------------------------------------------  

O membro eleito pelo Part ido Socialista, o Senhor Gonçalo António 

Esgueira Cabecinhas, sol icitou o uso da palavra e, questionou o 

Senhor Presidente da Junta se, no Plano Plurianual de Ações mais 
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Relevantes apresentado, seria poss ível inserir outro t ipo de 

ações/at ividades.------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Junta, em resposta à questão colocada pelo 

membro eleito pelo Partido Socialista, o Senhor Gonçalo António 

Esgueira Cabecinhas, informou que, no Plano Plurianual de Ações 

mais Relevantes estão inseridas as ações/atividades a 

realizar/desenvolver pela Freguesia, durante o próximo ano, de maior 

relevância . ----------------------------------------------- ---------------------------  

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Junta, 

atendendo que não foi sol icitada mais nenhuma intervenção o Senhor 

Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto 

Quatro(Discussão e aprovação do Plano Plurianual de Ações mais 

Relevantes para o ano de 2018 - PPA 2018).------------------------ -------- 

A Assembleia deliberou, por maioria, com 7(sete) votos a favor( 

6(seis) votos do Partido Social ista e  1(um) voto do Partido Social 

Democrata) e 1(uma) abstenção(Coligação Democrática Unitária) ,  

aprovar o Plano Plurianual de Ações mais Relevantes da Freguesia 

para o ano de 2018 - PPA 2018.------------------------------------------------   
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A presente deliberação foi aprovada em Termo de Aprovação por 

Minuta.---------------------------------------------- ---------------------------------  

---Ponto Cinco - Discussão e aprovação do Mapa de Pessoal  da 

Freguesia para o ano de 2018: Elaborado de acordo com o disposto 

no artigo 5.º  da Lei n.º  12-A/2008, de 27 de fevereiro(LVCR), e em 

conformidade com o definido no artigo 29. º(Parte I, Título I, Cap ítulo 

III, Secção II) da Lei n.º  35/2014, de 20 de junho(Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas – LTFP),  foi presente o Mapa de 

Pessoal da Freguesia para o próximo ano(2018), que mereceu 

aprovação em reunião de Junta de Freguesia(Órgão Executivo) 

realizada em  12 de novembro do corrente ano e, em conformidade 

com o definido na al ínea m) do n.º  1 do art igo 9.º  da Lei n.º  75/2013, 

de 12 de setembro, o submeteu ao Órgão Deliberat ivo(Assembleia de 

Freguesia) desta Freguesia, para a devida discussão e aprovação.---- 

Após a devida aná l ise ao documento e esclarecimentos prestados 

pelo Senhor Presidente da Junta, o Senhor Presidente da Assembleia  

colocou à votação o Ponto Cinco(Discussão e aprovação do Mapa de 

Pessoal da Freguesia para o ano de 2018).------------------------------ ---- 
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A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal  

da Freguesia para o ano de 2018.---------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de Aprovação por 

Minuta.---------------------------------------------- --------------------------------  

---Ponto Seis – Discussão e aprovação da Tabela de Taxas e 

Licenças para o ano de 2018: Nos termos do definido na Lei  n.º  

75/2013, de 12 setembro, o Órgão Executivo(Junta de Freguesia)  

submeteu a Tabela de Taxas e Licenças da Freguesia para o próximo 

ano(2018), ao Órgão Deliberat ivo(Assembleia de Freguesia) , para 

discussão e a devida aprovação.---------------------- ---------------------- --- 

O Senhor Presidente da Assembleia , relat ivamente ao ponto em 

discussão e aprovação(Ponto Seis), solicitou ao Senhor Presidente 

da Junta esclarecimentos, para o devido conhecimento do Órgão, 

sobre qual era o fundamento(motivo) de ser cobrada taxa pela 

util ização da casa mortuária da Lamarosa e a casa mortuária da 

Azerveira estar isenta, ou seja, de não ser cobrada qualquer taxa 

pela sua ut il ização. ------------------------------------ ---------------------------  

O Senhor Presidente da Junta, em resposta à questão colocada pelo 

Senhor Presidente da Assembleia, informou que, não é 
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aplicada(cobrada) qualquer taxa pela util ização da casa mortuária da 

Azerveira porque a limpeza, naquela casa mortuária, é sempre feita 

pelos famil iares dos falecidos,  ou seja, os serviços da Junta não 

fazem a l impeza, após a sua ut il ização, como se verif ica(acontece) na 

casa mortuária da Lamarosa. ---------------------------------------------------  

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Junta ,  

relat ivamente ao motivo(fundamento) de não ser aplicada taxa (paga) 

pela uti l ização da casa mortuária da Azerveira, o Senhor Presidente 

da Assembleia, questionou se algum membro queria intervir .------------  

A membro eleita pela Coligação Democrát ica Unitária, a Senhora 

Florbela Maria Batista Alves Fernandes, e o membro eleito pelo 

Partido Social Democrata, o Senhor Sérgio Manuel Oliveira Esgueira,  

solicitaram o uso da palavra e, para o devido conhecimento do 

Órgão, informaram que, quando o presente ponto(Ponto Seis) em 

discussão(apreciação/análise ) fosse a votação, ir iam votar contra.---- 

Após a intervenção dos membros deste Órgão, a Senhora Florbela 

Maria Batista Alves Fernandes(membro eleita pela Coligação 

Democrá t ica Unitár ia) e o Senhor Sérgio Manuel Oliveira 

Esgueira(membro eleito pelo Part ido Social Democrata), e a devida 
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aná l ise ao documento, o Senhor Presidente da Assembleia, 

atendendo que não foi sol icitada mais nenhuma intervenção, colocou 

à votação o Ponto Seis(Discussão e aprovação da Tabela de Taxas e 

Licenças para o ano de 2018).--------------------------------------------------  

A Assembleia deliberou, por maioria, com 6(seis) votos a 

favor(Part ido Socialista) e 2(dois) votos contra(1(um) voto do Partido 

Social Democrata e 1(um) voto da Coligação Democrática Unitária) , 

aprovar a Tabela de Taxas e Licenças da Freguesia para o ano de 

2018.------------------------------------------------------------------ ------------- -- 

A presente deliberação foi aprovada em Termo de Aprovação por 

Minuta.---------------------------------------------- ---------------------------------  

---Ponto Sete - Apreciação da Atividade e Si tuação Financeira da 

Freguesia: Para a devida apreciação pela Assembleia, nos termos do 

definido na Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, foi presente  o 

Relatór io de Atividades e Situação Financeira da Fregues ia, 

respeitante ao per íodo de 9 de setembro a 7 de dezembro de 2017, 

elaborado pela Junta de Freguesia, no qual foram destacadas 

algumas ações/at ividades de maior relevo/destaque realizadas 

durante o per íodo em aná l ise(apreciação).-------------------- --------------   
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Após a devida aná l ise aos documentos que compõem o Ponto 

Sete(Apreciação da Atividade e Situação Financeira da Freguesia), a 

Assembleia tomou conhecimento das atividades que vêm sendo 

desenvolvidas e da situação financeira da Freguesia. ---------------------  

Da presente apreciação, para os devidos efeitos, foi assinado Termo 

por Minuta.------------------------------------ ------------------------------------- - 

---De seguida, passou-se ao período após a Ordem do Dia:-------------  

----------------Período depois(após) da Ordem do Dia--------------------- - 

---Não se verif icou a presença de cidadãos a assist ir à sessão.--------  

---Encerramento: E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

da Assembleia(Presidente da Mesa) deu por encerrada a sessão, às 

dezanove horas e cinco minutos, do qual para constar se lavrou  a 

presente Ata que, após aprovação(transcrita para o livro de Atas - 

Mod. 652-A.F), vai ser  assinada, nos termos do definido no n. º  2 do 

artigo 57.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro. -------------------------

------------------------------------------ ---------------------------------------- ----- 

 


