JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

ATA N. 9

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de
Freguesia de Canha, na sua sede, em Assembleia Ordinária, para efeitos de deliberação sobre a seguinte ordem de
trabalhos:
·
·
·

Ponto um - Apresentação para discussão e aprovação do mapa de pessoal para o ano de 2016
Ponto dois - Apresentação para discussão e aprovação da tabela das taxas para o ano de 2016
Ponto três - Apresentação para discissão e aprovação do Orçamento, Plano de Atividades e Plano Plurianual
de Investimentos para o ano de 2016
· Ponto quatro - Diversos
Estiveram presentes na sessão os membros da Assembleia:
· PSD: Joaquim Pinto, Horácio Francisco, Edgar Nunes e Alexandra Carrilho
· PS: Jorge Moutinho e Urbano Emidio
· CDU: Carlos Lusitano, Conceição Soldado
Estiveram ausentes na sessão os membros da Assembleia:
· CDS: Sérgio Ribeiro
Verificada a existência de quórum, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da sessão anterior.
Foi referido pela bancada da CDU de que as atas estavam muito resumidas e havia assuntos que não estavam
mencionados nas mesmas.
Referiu o Sr. Carlos Lusitano de que na anterior sessão o secretário do Executivo (Sr. Vasco Maia) tinha acusado a CDU
de ter danificado 2 quadros do Museu durante a sua ação de campanha e tal assunto não constava da referida ata.
Esclarecidos estes dois pontos procedeu-se a aprovação da ata.
Votação: Aprovada por maioria
4 votos a favor: PSD e PS
2 abstênções: PSD: Edgar Nunes e PS: Urbano Emidio, por ausência na sessão anterior
2 votos contra: CDU
Verificada a presença de público, inscreveram-se para usar da palavra os cidadãos: João Correia, João Manuel e
António Saltão.
Antes da apresentação a debate da ordem de trabalhos, solicitou o Sr. Presidente da Assembleia que o Ponto quatro
da ordem de trabalhos passa-se a Ponto cinco e no Ponto quatro fosse discutida a carta entregue pela Comissão
Comemorativa do Dia da Vila.
Aceite a alteração pelos membros da Assembleia passo-se ao debate da ordem de trabalhos.
PROPOSTA N. 7 / 2015
Apresentação para discussão e aprovação do mapa de pessoal para o ano de 2016
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Referiu o Presidente do Executivo de que havia a promessa de a CMM colocar mais 2 funcionários (assistentes
operacionais) até final de abril de 2016 ao serviço da JF Canha.
Solicitou o Sr. Carlos Lusitano esclarecimento sobre os funcionários retirados do mapa de pessoal nos ultimos 2 anos.
Em resposta à questão levantada, respondeu o Sr. Presidente do Executivo, de que tal se devia à aposentação da
funcionária: D. Fernanda.
Votação: Aprovada por unanimidade
PROPOSTA N. 8 / 2015
Apresentação para discussão e aprovação da tabela das taxas para o ano de 2016.
Votação: Aprovada por unanimidade
PROPOSTA N. 9 / 2015
Apresentação para discussão e aprovação do Orçamento, Plano de Atividades e Plano Plurianual de Investimentos para
o ano de 2016.
Votação: Aprovada por maioria
6 votos a favor: PSD e PS
2 abstênções: CDU
PONTO QUATRO
Apresentação de documento da Comissão Comemorativa do Dia da Vila de Canha.
Interviu o Sr. Carlos Lusitano, interpelando o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia sobre a existência de
documentos referentes aos atos da Comissão bem como às atas da mesma, que conforme mensionado no documento
apresentado pela Comissão os mesmos ficam na posse da Assembleia de Freguesia e para consulta pública.
Solicitou ainda o Sr. Carlos Lusitano ao Sr. Presidente da Assembleia as atas dos atos da Comissão em anos anteriores
que já haviam sido solicitadas anteriormente.
Referiu o Sr. Presidente da Assembleia de que iria consultar o arquivo de documentos e posteriormente traria à
Assembleia as referidas atas da Comissão.
PONTO CINCO
Diversos.
Solicitou o Sr. Carlos Lusitano esclarecimento ao Sr. Presidente do Executivo, sobre a não substituição do médico ao
serviço do Centro de Saúde ao abrigo do protocolo assinado pela JF Canha, uma vez que o mesmo se tinha
aposentado.
Informou o Sr. Presidente do Executivo de que não é competência da Junta mas sim do Municipio, sendo que as
competências da Junta limitam-se aos funcionários administrativos e não aos quadros médicos.
Solicitou a Srª. Conceição Soldado esclarecimento sobre o valor mensionado no documento de receita e despesa,
referido como fluxo de caixa ( PAGAMENTOS / ASSEMBLEIA ).
Referiu o Sr. Presidente da Assembleia de que o mesmo se referia às senhas de presença dos membros da Assembleia.
Ainda na continuação da intervenção da Srª Conceição, a mesma solicitou esclarecimento sobre a rúbrica: Estudos,
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projetos e consultadoria, bem como a rúbrica: subsidios.
Respondeu o Sr. Presidente do Executivo de que quanto aos estudos, projetos e consultadoria, os mesmos estavam
relacionados com a quota paga à Anafre, à Fresoft bem como à medicina no trabalho.
Quanto aos subsidios referiu o Sr. Presidente do Executivo de que cabe às Instituição beneficiárias dos mesmos dizer
onde são aplicados os valores recebidos.
De seguida interviu o Sr. Carlos Lusitano lendo um documento elaborado pela bancada da CDU sobre variadas
abordagens já anteriormente feitas nesta assembleia de Freguesia ( ANEXO 9 / AF 9.21122015 )
Na intervenção pública referiu o Sr. João Correia a falta de 2 funcionários, que anteriormente era só o funcionário Sr.
Tomé devido a aposentação, agora já são dois, a CMM deixou a promessa para abril de 2016 vamos aguardar para ver
se é desta.
O Sr. João Manuel assinalou a falta de intervenção por parte dos SMAS na sua habitação para reparação de conduta
danificada e que acarreta alguns riscos por parte de quem ali vive, solicita a intervenção do Sr. Presidente da Junta na
resolução do problema.
Na intervenção do Sr. António Saltão, o mesmo voltou a salientar a falta das placas indicadoras de limite da freguesia,
solicitou ainda a informação por parte do executivo sobre a verba referente à Delegação de Competências da CMM.
Em resposta o Sr. Presidente do Executivo informou que quanto às placas as mesmas já estão encomendadas, mas
como são azulejos pintados à mão leva algum tempo.
Quanto às verbas da Delegação de Competências, as mesmas são públicas e estão nos relatórios de contas
apresentados à Assembleia.
Nada mais havendo a reportar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a presente
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que foi redigida pelo 1.º Secretário, e posteriormente será assinada pelo
Presidente da Mesa e pelo 2.º Secretário
·

O Presidente da Mesa da Assembleia:

·

O Primeiro Secretário:

·

O Segundo Secretário:
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