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FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ  DDAA  LLAAMMAARROOSSAA  

  --   AA SS SSEE MMBB LL EEII AA  DD EE  FFRR EEGG UUEE SS IIAA   --     

  

AA tt aa   nn .. ºº   00 11 // 22 00 11 88   

  

““SS ee ss ss ãã oo   OO rr dd ii nn áá rr ii aa   rr ee aa ll ii zz aa dd aa   ee mm   22 22   dd ee   aa bb rr ii ll   dd ee   22 00 11 88 ””   

  

---Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e 

dezoito, pelas dezoito horas e trinta minutos, na Sala de 

Sessões do edifício da Junta de Freguesia de São José da 

Lamarosa, sito na Rua Luís de Camões, em Lamarosa, 

reuniu a Assembleia de Freguesia em Sessão Ordinária, 

cuja a mesa era composta pelo seu Presidente, o Senhor 

Vítor Manuel Batista, pela Primeira Secretária, a Senhora 

Paula Margarida Alves Pirralho, e pelo Segundo Secretário, 

o Senhor Manuel Alves Esgueira(Partido Socialista).--------

---Verificou-se a presença dos seguintes membros: os 

Senhores: Vitorino António Gomes e Gonçalo António 

Esgueira Cabecinhas e a Senhora Lúcia Isabel Coelho 

Fernandes(Partido Socialista), o Senhor Sérgio Manuel 

Oliveira Esgueira(Partido Social Democrata), e a Senhora 

Florbela Maria Batista Alves Fernandes(Coligação 

Democrática Unitária).------------------------------------------

---Não estava presente o membro deste Órgão, o Senhor 

Hélder Manuel Azevedo da Silva(Partido Socialista).--------- 

---Verificado o quórum, com a presença de oito(8) 

membros, o Senhor Presidente da Assembleia, declarou a 
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sessão aberta às dezanove horas,  com a seguinte Ordem 

do Dia:-------------------------------------------------------------

---Ponto Um - Discussão e aprovação da Prestação de 

Contas de 2017;-------------------------------------------------

---Ponto Dois - Discussão e aprovação da 1.ª Revisão ao 

Orçamento de 2018;--------------------------------------------

---Ponto Três - Discussão e aprovação da 1.ª Revisão ao 

Plano Plurianual de Investimentos de 2018(PPI 2018) ;--

---Ponto Quatro - Discussão e aprovação da 1.ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes de 

2018(PPA 2018);-------------------------------------------------

---Ponto Cinco - Apreciação do Inventário Patrimonial 

da Freguesia;----------------------------------------- ------------

---Ponto Seis - Contrato Interadministrativo e Acordo 

de Execução vigente  – Prorrogação de Prazo ;--------------

---Ponto Sete - Celebração de Contrato 

Interadministrativo e de Acordo de Execução com o 

Município de Coruche – Autorização;------------------------

---Ponto Oito - Funções de Presidente da Junta – 

Regime a meio tempo ;------------------------------------------  

---Ponto Nove - Abertura de Procedimento Concursal 

Comum – Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado – Carreira e Categoria de 

Assistente Operacional  - 1 Auxiliar de Serviços Gerais;-

---Ponto Dez - Acordo de Parceria - Cáritas Paroquial de 

Coruche – Ratificação;-----------------------------------------

---Ponto Onze - Acordo de Parceria  – Rádio Voz do 
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Sorraia – Ratificação;------------------------------------------

---Ponto Doze - Apreciação da Atividade e Situação 

Financeira da Freguesia .----------------------------- ---------- 

---Estava presente na sessão o Senhor Presidente da 

Junta, o Senhor Anacleto António de Oliveira. ---------------

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

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

---Aprovação de Ata da Sessão Anterior  – Ata n.º 

04/2017(Sessão Ordinária realizada em 17 de dezembro 

de 2017): O Senhor Presidente da Assembleia informou 

que, no período antes da Ordem do Dia, ia-se proceder à 

apreciação e votação da Ata n.º 04/2017, ou seja, da Ata 

relativa à Sessão Ordinária realizada no dia 17 de 

dezembro de 2017, a qual foi enviada a todos os membros, 

juntamente com a documentação dos pontos que constam 

na Ordem do Dia, para a devida apreciação/análise .--------

Antes de se dar início à votação da Ata em apreciação, o 

Senhor Presidente da Assembleia questionou se algum 

membro queria pronunciar-se sobre a Ata.-------------------  

A membro eleita pela Coligação Democrática Unitária, a 

Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, solicitou 

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

informou que, no seu entender, a Ata que foi elaborada 

não faz referência(não constava todas as suas 

intervenções) a tudo o que foi dito na anterior sessão.------ 

O Senhor Presidente da Assembleia, em resposta à 

Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, membro 



 
  

 
  

 

--  AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  SSããoo  JJoosséé  ddaa  LLaammaarroossaa  --    

MMaannddaattoo  22001177//22002211 
 

P
ág

in
a 

4
/2

5
 

eleita pela Coligação Democrática Unitária, informou que, 

a Ata elaborada da anterior sessão, está de acordo com o 

definido no n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, o qual refere que: “De cada sessão ou 

reunião é lavrada ata, a qual contém um resumo do que de 

essencial nela se tiver passado, indicando, 

designadamente, a data e o local da sessão ou reunião, os 

membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as 

decisões e deliberações tomadas e a forma e o resultado 

das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter 

sido lida e aprovada.”-------------------------------- ------------ 

A Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, 

membro eleita pela Coligação Democrática Unitária, voltou 

novamente a solicitar o uso da palavra e informou que, 

quando a Ata em apreciação fosse colocada a votação, ia 

votar contra, visto não concordar com a Ata que foi 

elaborada da anterior sessão.---------------------------------- 

Após a intervenção da membro eleita pela Coligação 

Democrática Unitária, a Senhora Florbela Maria Batista 

Alves Fernandes, o Senhor Presidente da Assembleia 

questionou, ainda relativamente à Ata em apreciação e 

votação, se mais algum membro queria pronunciar-se.----- 

O membro eleito pelo Partido Socialista, o Senhor Vitorino 

António Gomes, solicitou o uso da palavra e informou que, 

atendendo que não esteve presente na anterior sessão, ia 

abster-se quando a Ata fosse colocada a votação.----------- 
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O membro eleito pelo Partido Social Democrata, o Senhor 

Sérgio Manuel Oliveira Esgueira, solicitou o uso da 

palavra e informou que, ele, também, ia-se abster quando 

a Ata fosse colocada a votação.---------------------------------  

Atendendo que, relativamente à Ata em apreciação e 

votação, não foi solicitada mais nenhuma intervenção, o 

Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Ata 

n.º 04/2017(Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 17 

de dezembro de 2017).-------------------------------------------  

A Assembleia deliberou, por maioria, com 5(cinco) votos a 

favor(Partido Socialista), 1(um) voto contra(Coligação 

Democrática Unitária) e 2(duas)  abstenções(1(uma) 

abstenção do Partido Socialista e 1(uma) abstenção do 

Partido Social Democrata), aprovar a Ata n.º 04/2017(Ata 

da Sessão Ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 

2017).--------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

Para o devido seguimento da sessão, após a aprovação da 

Ata relativa à anterior sessão deste Órgão, o Senhor 

Presidente da Assembleia questionou se algum membro 

tinha alguma questão para colocar(queria intervir sobre 

algum assunto de interesse para a Freguesia), antes de 

passar-se ao período da Ordem do Dia.----------------------- 

A membro eleita pela Coligação Democrática Unitária, a 

Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, solicitou 

o uso da palavra e, questionou o Senhor Presidente da 
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Junta para quando estava previsto o alcatroamento da 

estrada das Cabecinhas.---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, em resposta à questão 

colocada pelo membro deste Órgão eleita pela Coligação 

Democrática Unitária, a Senhora Florbela Maria Batista 

Alves Fernandes, informou para o devido conhecimento 

que, aquela estrada consta no plano de atividades 

proposto para esta Freguesia, ao Município de Coruche, 

para o corrente ano(2018).--------------------------------------  

Relativamente, ainda, à questão colocada pela membro 

deste Órgão eleita pela Coligação Democrática Unitária, a 

Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, o Senhor 

Presidente da Junta referiu que, esta Freguesia não tem 

capacidade financeira para realizar este tipo de obra e que 

era importante os membros deste Órgão irem a uma 

sessão da Assembleia Municipal de Coruche para 

apresentarem(exporem) esta situação e outras de interesse 

para a nossa Freguesia.----------------------------------------- 

De seguida, verificando-se que não foi solicitada mais 

nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia 

informou que, dando continuidade à sessão, ia-se passar 

ao:------------------------------------------------------------------  

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

---Ponto Um - Discussão e aprovação da Prestação de 

Contas de 2017: Para a devida discussão e aprovação 

pela Assembleia, nos termos do definido na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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foi presente a Prestação de Contas(composta pela Conta de 

Gerência e demais documentos que a compõem) desta 

Freguesia relativa ao ano de 2017, elaborada e submetida, 

de acordo com o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do 

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

Junta de Freguesia, em que apresenta os seguintes 

resultados:--------------------------------------------------------  

- O saldo que transitou do ano anterior(ano de 2016) foi 

no valor de: 176.103,99 €(cento e setenta e seis mil, cento 

e três euros e noventa e nove cêntimos); ----------------------  

- A Receita cobrada(arrecadada) no ano de 2017 foi no 

valor de: 176.713,98 €(cento e setenta e seis mil, 

setecentos e treze euros e noventa e oito cêntimos);--------  

 - A Despesa efetuada no ano de 2017 foi no valor de: 

257.427,45 €(duzentos e cinquenta e sete mil, 

quatrocentos e vinte e sete euros e quarenta e cinco 

cêntimos);---------------------------------------------------------  

- Acusando um saldo positivo, para o ano seguinte(ano de 

2018), no valor de: 95.390,52 €(noventa e cinco mil, 

trezentos e noventa euros e cinquenta e dois cêntimos); ---- 

- Quanto a “Operações de Tesouraria”, no ano de 2017, 

registou-se a entrada de fundos no valor de: 8.575,36 

€(oito mil, quinhentos e setenta e cinco euros e trinta e 

seis cêntimos) e de saídas o mesmo valor, registando-se 

um saldo de: 0,00 €(zero euros). ------------------------------- 

Após a devida análise aos documentos que compõem o 

ponto em apreciação/análise e esclarecimentos prestados 
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pelo Senhor Presidente da Junta, o Senhor Presidente da 

Assembleia colocou à votação o Ponto Um(Discussão e 

aprovação da Prestação de Contas de 2017). ----------------- 

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

favor(Partido Socialista) e 2(duas) abstenções(1(uma) 

abstenção do Partido Social Democrata e 1(uma) 

abstenção da Coligação Democrática Unitária), aprovar a 

Prestação de Contas relativa ao ano de 2017.---------------- 

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Dois - Discussão e aprovação da 1.ª Revisão ao 

Orçamento de 2018: Para a devida discussão e aprovação 

pela Assembleia, 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 a 1.ª Revisão ao Orçamento do corrente 

ano(2018), elaborada e submetida, de acordo com o 

estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 

supracitada, pela Junta de Freguesia, cujo o valor importa 

no montante de: 95.390,52 €(noventa e cinco mil, 

trezentos e noventa euros e cinquenta e dois cêntimos ), 

tanto na Receita como na Despesa.---------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou que o Senhor 

Presidente da Junta explica-se qual o motivo(fundamento) 

da realização da 1.ª Revisão ao Orçamento do corrente 

ano(ano de 2018).------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta informou que, a 1.ª Revisão 

ao Orçamento da Freguesia para o corrente ano(2018), 
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deve-se ao apuramento do Saldo da Gerência do ano 

anterior(saldo transitado do ano de 2017). Sendo que, o 

Saldo da Gerência é apurado pelo diferencial entre a 

Receita efetivamente arrecadada(cobrada) e a Despesa 

efetivamente paga durante o ano em exercício, neste caso, 

ano de 2017. E este saldo só poderá ser transformado em 

Receita disponível depois de aprovado pelo Órgão 

Deliberativo, em sede de aprovação da Conta de Gerência 

do ano a que diz respeito, o que já ocorreu(aprovado no 

ponto anterior).-------------------------------------------------- - 

Mais informou que, o valor apurado foi distribuído pelas 

rubricas da Despesa que apresentavam necessidade de 

mais dotação(reforço de cabimento/verba). -------------------  

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente 

da Junta, o Senhor Presidente da Assembleia questionou 

se algum membro queria intervir(tinha alguma questão 

para colocar) sobre o ponto em discussão e 

aprovação(Ponto Dois - Discussão e aprovação da 1.ª 

Revisão ao Orçamento de 2018).-------------------------------  

A Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, 

membro eleita pela Coligação Democrática Unitária, 

solicitou o uso da palavra e  expôs que, no seu ponto de 

vista, os subsídios/donativos atribuir às 

associações/coletividades da Freguesia deveriam ser por 

igual(valor) para todas, ou seja, nem umas receberem mais 

nem outras menos.----------------------------------------------- 
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O membro eleito pelo Partido Socialista, o Senhor  Gonçalo 

António Esgueira Cabecinhas, na sequência da 

intervenção da membro eleita pela Coligação Democrática 

Unitária, a Senhora Florbela Maria Batista Alves 

Fernandes, solicitou o uso da palavra e, aproveitou a 

presente sessão para explicar o que é o associativismo. 

Mais informou que, não concorda com a membro eleita 

pela Coligação Democrática Unitária,  a Senhora Florbela 

Maria Batista Alves Fernandes, de os valores atribuir 

serem iguais, porque deveriam era ser, sim, no seu 

entender, atribuídos em função das atividades que as 

associações/coletividades desenvolvem.---------------------- 

Após a intervenção do membro eleito pelo Partido 

Socialista, o Senhor Gonçalo António Esgueira 

Cabecinhas, atendendo que não foi solici tada mais 

nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o Ponto Dois(Discussão e aprovação da 

1.ª Revisão ao Orçamento de 2018).---------------------------  

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

favor( 6(seis) votos do Partido Socialista e 1(um) voto do 

Partido Social Democrata) e 1(uma) abstenção(Coligação 

Democrática Unitária), aprovar a 1.ª Revisão ao 

Orçamento do corrente ano de 2018.-------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Três - Discussão e aprovação da 1.ª Revisão ao 

Plano Plurianual de Investimentos de 2018(PPI 2018) : 
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Para a devida discussão e aprovação pela Assembleia, 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 a 1.ª 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o 

corrente ano de 2018(PPI 2018), elaborada e submetida, 

de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais , pela 

Junta de Freguesia, o qual inclui, um reforço no valor de: 

38.591,57 €(trinta e oito mil, quinhentos e noventa e um 

euros e cinquenta e sete cêntimos), a distribuir pe los 

projetos/ações inseridos no Plano que se preveem 

necessitar de mais cabimento(reforço de dotação) para o 

seu desenvolvimento e à criação(novo) do projeto/ação n.º 

08(oito) com a designação de: “Substituição do piso e 

reparação do Ringue Polidesportivo da Lamarosa”. ---------- 

Face aos projetos inseridos no Plano e ao 

reforço(distribuição de verba) que foi cabimentado em 

cada um, foram solicitados esclarecimentos(explicações) 

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

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente 

da Junta, o Senhor Presidente da Assembleia questionou 

se algum membro queria intervir(tinha alguma questão 

para colocar) sobre o ponto em discussão e 

aprovação(Ponto Três - Discussão e aprovação da 1.ª 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 2018 - 

PPI 2018).---------------------------------------------------------  
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A Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, 

membro eleita pela Coligação Democrática Unitária, 

solicitou o uso da palavra e, questionou o Senhor 

Presidente da Junta para quando estava previsto o início 

do projeto/ação n.º 01(um), com a designação de: 

“Construção de monumento de homenagem aos antigos 

combatentes da Freguesia nas ex-colónias de Ultramar”,  

porque já, no anterior mandato, ouvia falar da construção 

deste monumento e até hoje ainda não foi iniciado.--------- 

O Senhor Presidente da Junta, em resposta à Senhora 

Florbela Maria Batista Alves Fernandes, membro eleita 

pela Coligação Democrática Unitária, informou que, no 

anterior mandato, como certamente a membro deve estar 

recordada, foi apresentado um projeto relativamente à 

“Construção de monumento de homenagem aos antigos 

combatentes da Freguesia nas ex-colónias de Ultramar”, o 

qual não foi do agrado(não houve consenso/não estavam 

de acordo) da maioria dos membros presentes nessa 

sessão e que, consequentemente, encontra-se à espera da 

elaboração de um novo projeto.--------------------------------  

Após a resposta do Senhor Presidente da Junta à sua 

questão colocada, a Senhora Florbela Maria Batista Alves 

Fernandes, membro eleita pela Coligação Democrática 

Unitária, voltou a solicitar o uso da palavra e, questionou 

o Senhor Presidente da Junta para quando estava previsto 

a colocação de um gradeamento de proteção no 
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declive(inclinação) existente junto ao “Circuito de 

Manutenção da Horta da Professora”.------------------------- 

Em resposta, à Senhora Florbela Maria Batista Alves 

Fernandes, membro eleita pela Coligação Democrática 

Unitária, o Senhor Presidente da Junta informou que, 

dentro em breve será colocado o gradeamento de proteção 

no local em questão.---------------------------------------------  

Após a intervenção do Senhor Presidente da Junta, 

atendendo que não foi solicitada mais nenhuma 

intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à 

votação o Ponto Três(1.ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos de 2018 - PPI 2018).---------------------------- 

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

favor( 6(seis) votos do Partido Socialista e 1(um) voto do 

Partido Social Democrata) e 1(uma) abstenção(Coligação 

Democrática Unitária), aprovar a 1.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos do corrente ano(PPI 2018).---- 

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Quatro - Discussão e aprovação da 1.ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes de 

2018(PPA 2018): Para a devida discussão e aprovação 

pela Assembleia, 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 a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Ações 

Mais Relevantes para o corrente ano de 2018(PPA 2018), 

elaborada e submetida, de acordo com o estabelecido na 
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alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei supramencionada, 

pela Junta de Freguesia, o qual inclui um reforço no:------ 

- Projeto/ação n.º 04(quatro) com a designação de: “XVI 

Almoço Convívio de Reformados da Freguesia”, no valor 

de: 3.100,00 €(três mil e cem euros) ;--------------------------  

- Projeto/ação n.º 05(cinco) com a designação de: “Mostra 

de Bolos e Doces Tradicionais da Freguesia”, no valor de: 

200,00 €(duzentos euros);-------------------------------------- 

- Projeto/ação n.º 06(seis) com a designação de: “Festa do 

Final de Ano Letivo 2017/2018”, no valor de: 500,00 

€(quinhentos euros);---------------------------------------------  

- Projeto/ação n.º 07(sete) com a designação de: “I Passeio 

de Reformados da Freguesia”, no valor de: 1.200,00 €(mil 

e duzentos euros).------------------------------ ------------------ 

Relativamente ao ponto em apreciação e votação, o Senhor 

Presidente da Assembleia questionou se algum membro 

queria intervir(tinha alguma questão para colocar) sobre o 

ponto em discussão e aprovação(Ponto Quatro - Discussão 

e aprovação da 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Ações 

Mais Relevantes de 2018 - PPA 2018).------------------------- 

A Senhora Florbela Maria Batista Alves Fernandes, 

membro eleita pela Coligação Democrática Unitária, 

solicitou o uso da palavra e, questionou o Senhor 

Presidente da Junta se já havia uma data definida(data 

oficial – dia marcado) para a realização do projeto/ação 

n.º 05(cinco), com a designação de: “Mostra de Bolos e 

Doces Tradicionais da Freguesia”.-----------------------------  
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O Senhor Presidente da Junta, em resposta à Senhora 

Florbela Maria Batista Alves Fernandes, membro eleita 

pela Coligação Democrática Unitária, informou que, ainda 

não existe uma data predefinida(oficia l) para a realização 

daquele evento, mas tudo indica que será realizado, em 

princípio, no último trimestre do corrente ano.-------------- 

O membro eleito pelo Partido Socialista, o Senhor  Gonçalo 

António Esgueira Cabecinhas, também, solicitou uso da 

palavra e, questionou o Senhor Presidente da Junta 

relativamente ao valor cabimentado no projeto/ação n.º 

06(seis), com a designação de: “Festa de Final do Ano 

Letivo 2017/2018”.----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta, para o devido 

esclarecimento do membro deste Órgão eleito pelo Partido 

Socialista, o Senhor Gonçalo António Esgueira 

Cabecinhas, informou que o valor cabimentado destina-se 

na sua totalidade para o pagamento da despesa com a 

realização da festa do final do ano letivo dos alunos que 

frequentam o Núcleo Escolar da Lamarosa. Mais informou 

que, desde há vários anos, é a Junta de Freguesia que 

assegura a colocação de insufláveis no dia do termo do 

ano letivo.------------------------------------ ---------------------  

Após a devida apreciação do documento e esclarecimentos 

prestados pelo Senhor Presidente da Junta, atendendo que 

não foi solicitada mais nenhuma intervenção, o Senhor 

Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto 
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Quatro(1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Ações Mais 

Relevantes de 2018 - PPA 2018).-------------------------------  

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

favor( 6(seis) votos do Partido Socialista e 1(um) voto do 

Partido Social Democrata) e 1(uma) abstenção(Coligação 

Democrática Unitária), aprovar a 1.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Ações Mais Relevantes do corrente ano(PPA 

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

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Cinco - Apreciação do Inventário Patrimonial 

da Freguesia: Para a devida apreciação pela Assembleia, 

nos termos do definido na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º 

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

Inventário Patrimonial desta Freguesia, com efeitos em 31 

de dezembro de 2017, elaborado e submetido, de acordo 

com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, pela Junta de Freguesia, 

em que acusava um valor patrimonial atualizado de: 

400.446,13 €(quatrocentos mil, quatrocentos e quarenta e 

seis euros e treze cêntimos).------------------------------------  

Após a devida apreciação dos documentos que compõem o 

Inventário Patrimonial da Freguesia, a Assembleia(Órgão 

Deliberativo desta Freguesia) tomou conhecimento do 

valor patrimonial da Freguesia, com e feitos em 31 de 

dezembro de 2017.---------------------------------- -------------  
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Da presente apreciação, para os devidos efeitos, foi 

assinado Termo por Minuta.------------------------------------  

---Ponto Seis - Contrato Interadministrativo e Acordo 

de Execução vigente – Prorrogação de Prazo : De acordo 

com o previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de 

autorização, foi presente o pedido de prorrogação do prazo 

de vigência do Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências e do Acordo de Execução celebrados, no 

ano de 2014, entre a Freguesia de São José da Lamarosa e 

o Município de Coruche.----------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia, relativamente ao 

ponto em discussão e aprovação(Ponto Seis - Contrato 

Interadministrativo e Acordo de Execução vigente – 

Prorrogação de Prazo), questionou se algum membro tinha 

alguma questão para colocar(queria intervir).---------------- 

O membro deste Órgão eleito pelo Partido Socialista, o 

Senhor Gonçalo António Esgueira Cabecinhas, solicitou o 

uso da palavra e propôs ao Órgão que,  devido ao mau 

estado de conservação que se encontram os diversos 

caminhos e as estradas em terra batida existentes na 

nossa Freguesia, as quais, conforme estipulado no 

Contrato Interadministrativo e no Acordo de Execução 

vigentes, são da responsabilidade do Município de 

Coruche, deveria ser enviado um ofício, ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Coruche, a expor esta 
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situação, o qual solicitava(requeria) que ficasse registado 

em Ata.------------------------------------------------------------  

Face à proposta apresentada pelo Senhor Gonçalo António 

Esgueira Cabecinhas, membro eleito pelo Partido 

Socialista, o Senhor Presidente da Assembleia informou 

que, irá enviar um ofício ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Coruche a expor esta situação e que, o ofício 

a enviar, será anexado à Ata a elaborar da presente 

sessão.-------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia, atendendo que não foi 

solicitada mais nenhuma intervenção, colocou à votação o 

Ponto Seis(Contrato Interadministrativo e Acordo de 

Execução vigente – Prorrogação de Prazo).--------------------  

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

favor( 4(quatro) votos do Partido Socialista e 1(um) voto do 

Partido Social Democrata e 1(um) da Coligação 

Democrática Unitária) e 2(duas) abstenção(Partido 

Socialista), aprovar a prorrogação do prazo de vigência do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências e do Acordo de Execução celebrados, no ano 

de 2014, entre esta Freguesia e o Município de Coruche, 

até à obtenção de Visto Prévio do Tribunal de  Contas, ou 

até à comunicação da não sujeição a Visto Prévio, 

relativamente aos novos contratos da mesma natureza que 

deverão ser aprovados e assinados no corrente ano, para 

substituição dos ora prorrogados.-----------------------------  
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A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Sete - Celebração de Contrato 

Interadministrativo e de Acordo de Execução com o 

Município de Coruche – Autorização: Considerando que, 

o regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, prevê a concretização da delegação de 

competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, entre os Municípios e as Freguesias, 

podendo os mesmos efetuar-se em todos os domínios dos 

interesses próprios das populações das Freguesias, em 

especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apoio direto às comunidades locais, os 

quais visam regular as relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que 

permitam conferir à Administração Pública Local uma 

maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de 

novos desafios e de novas exigências, e sendo que, a 

negociação, celebração, execução e cessação destes 

contratos obedece aos princípios da igualdade; da não 

discriminação; da estabilidade; da prossecução do 

interesse público; continuidade da prestação do serviço 

público; e da necessidade e suficiência dos recursos, nos 

termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e estão 

ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos 

Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 

Administrativo, foi presente, de acordo com o definido na 
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alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei supracitada, que 

veio estabelecer o Regime Jurídico das Autarquias Locais,  

para efeitos de autorização, as Minutas do Contrato 

Interadministrativo e do Acordo de Execução a celebrar 

entre esta Freguesia e o Município de Coruche.-------------- 

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente 

da Junta, atendendo que não foi solicitada nenhuma 

intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia colocou à 

votação o Ponto Sete(Celebração de Contrato 

Interadministrativo e de Acordo de Execução com o 

Município de Coruche).------------------------------------------ 

A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a 

celebração de novo Contrato Interadministrativo e de 

Acordo de Execução entre esta Freguesia e o Município de 

Coruche.-----------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Oito - Funções de Presidente da Junta – 

Regime a meio tempo: Em conformidade com o definido 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º e para que proceda-se 

nos termos do definido na alínea q) do n.º 1 do artigo 9.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi presente a 

proposta da Junta de Freguesia(Órgão Executivo), de 

acordo com o disposto na alínea xx) do n.º 1 do artigo 16.º 

da Lei supramencionada, para a Assembleia de 

Freguesia(Órgão Deliberativo), no uso da sua competência 

de apreciação e fiscalização, verificar a conformidade dos 
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requisitos relativos ao  exercício de funções a meio tempo 

do Presidente da Junta de Freguesia(passar a 

desempenhar funções a meio tempo).-------------------------- 

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente 

da Junta, e a devida análise(apreciação) aos documentos 

presentes para o efeito, o  Senhor Presidente da 

Assembleia, atendendo que não foi solicitada nenhuma 

intervenção, colocou à votação o Ponto Oito(Funções de 

Presidente da Junta – Regime a meio tempo).----------------

A Assembleia deliberou, por unanimidade, que estão 

reunidos todos os requisitos relativos ao exercício do 

Presidente desta Junta de Freguesia passar a 

desempenhar(passar a exercer o mandato em regime de 

meio tempo) funções a meio tempo.----------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Nove - Abertura de Procedimento Concursal 

Comum – Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado – Carreira e Categoria de 

Assistente Operacional  - 1 Auxiliar de Serviços Gerais : 

Em conformidade com o disposto no Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, na sequência da deliberação tomada 

pela Junta de Freguesia de São José da Lamarosa(Órgão 

Executivo desta Freguesia), em sua Reunião Ordinária 

realizada em 11 de março de 2018, foi presente a proposta 

para que, este Órgão delibere aprovar a abertura de 

Procedimento Concursal Comum, tendo em vista a 
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constituição de relação jurídica de emprego na modalidade 

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado(conforme consta no Mapa de Pessoal 

aprovado pelos Órgãos competentes da Freguesia para o 

corrente ano), na carreira e categoria de Assistente 

Operacional, para desempenhar funções de Auxiliar de 

Serviços Gerais, atendendo que esta Freguesia não dispõe 

de trabalhador/funcionário nesta área para continuar a 

cumprir as obrigações de um serviço público a que está 

obrigada.---------------------------------------------------------- 

Após a devida análise aos documentos que compõem o 

ponto em votação e esclarecimentos prestados pelo Senhor 

Presidente da Junta, atendendo que não foi solicitada 

nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o Ponto Nove(Abertura de Procedimento 

Concursal Comum – Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado – Carreira e Categoria 

de Assistente Operacional - 1 Auxiliar de Serviços 

Gerais).------------------------------------------------------------ 

A Assembleia deliberou, por unanimidade, tendo em vista 

o preenchimento do posto de trabalho vago(1 – um) no 

Mapa de Pessoal desta Freguesia  para o corrente ano, 

aprovar a abertura de Procedimento Concursal Comum, na 

modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado,  na Carreira e Categoria de 

Assistente Operacional, para desempenhar funções de 

Auxiliar de Serviços Gerais.------------------------------------- 
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A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Dez - Acordo de Parceria - Cáritas Paroquial de 

Coruche – Ratificação: Em conformidade com o disposto 

na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi submetido pela 

Junta de Freguesia de São José da Lamarosa, para efeitos 

de ratificação, o acordo de parceria celebrado entre esta 

Freguesia e a Cáritas Paroquial de Coruche, no âmbito do 

Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento 

Social(CLDS) que tem por finalidade originária de 

promover a inclusão social dos cidadãos, de forma 

multissetorial e integrada, através de ações a executar em 

parceria, de forma a combater a pobreza persistente e a 

exclusão social em territórios deprimidos.--------------------  

Após a devida análise aos documentos que compõem o 

ponto em votação e esclarecimentos prestados pelo Senhor 

Presidente da Junta, atendendo que não foi solicitada 

nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o Ponto Dez(Acordo de Parceria - Cáritas 

Paroquial de Coruche – Ratificação).--------------------------  

A Assembleia, no uso da sua competência prevista no n.º 

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de parceria 

celebrado entre esta Freguesia e a Cáritas Paroquial de 

Coruche.------------------------------------------------------- ---- 

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

Aprovação por Minuta.------------------------------------------  
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---Ponto Onze - Acordo de Parceria  – Rádio Voz do 

Sorraia – Ratificação: Em conformidade com o disposto 

na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi submetido pela 

Junta de Freguesia de São José da Lamarosa, para efeitos 

de ratificação, o acordo de parceria celebrado entre esta 

Freguesia e a Rádio Voz do Sorraia, representada em 

termos de publicidade pela empresa Apelo à Razão, 

Unipessoal, Lda., o qual visa a divulgação de eventos e 

atividades locais no espaço(programa): “A Voz das 

Freguesias”.------------------------------------------------------- 

Após a devida análise aos documentos que compõem o 

ponto em votação e esclarecimentos prestados pelo Senhor 

Presidente da Junta, atendendo que não foi solicitada 

nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o Ponto Onze(Acordo de Parceria - Rádio 

Voz do Sorraia – Ratificação).----------------------------------- 

A Assembleia, no uso da sua competência prevista no n.º 

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de parceria 

celebrado entre esta Freguesia e a  Rádio Voz do Sorraia.--- 

A presente deliberação foi aprovada em Termo de 

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

---Ponto Doze - Apreciação da Atividade e Situação 

Financeira da Freguesia: Para a devida apreciação pela 

Assembleia, nos termos do definido na Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, foi presente o Relatório de Atividades e 
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Situação Financeira da Freguesia, respeitante ao período 

de 8 de dezembro de 2017 a 6 de abril de 2018, elaborado 

pela Junta de Freguesia, no qual foram destacadas 

algumas ações/atividades de maior relevo/destaque 

realizadas durante o período em análise(apreciação).------- 

Após a devida análise aos documentos que compõem o 

Ponto Doze(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 verificou período após a Ordem do Dia, assim 

como, não se verificou a presença de cidadãos a assistir à 

sessão.-------------------------------------------------------------  

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

Presidente da Assembleia(Presidente da Mesa) deu por 

encerrada a sessão, às vinte horas e trinta 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.---------

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


