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Ata da Reunião do dia 29-04-2019 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezanove, na sala de sessões da 

Junta de Freguesia de Cabrela, reuniu a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação e discussão do Relatório de Atividades e Conta de Gerência 

2018; 

Ponto dois: Aprovação da Tabela de Taxas e Licenças para o Ano de 2019; 

Ponto três: 1.ª Revisão Orçamental; 

Ponto quatro: Proposta de Protocolo de Colaboração para a execução de Caixa 

Multibanco e acessibilidades na Freguesia de Cabrela; 

Ponto cinco: Proposta de aquisição do edifício da Casa Mortuária; 

Ponto seis: Atividade da Junta.    

A sessão teve início às vinte e uma horas e quinze minutos, verificando-se a ausência 

justificada da Sra. Catarina Inglês, eleita pelo Partido Socialista. 

Por lapso, a Ata da Assembleia ordinária anterior, não seguiu com a correspondência 

da Assembleia, ficando a aprovação para a próxima Assembleia. 

A Ata da reunião extraordinária do dia trinta e um de Janeiro foi aprovada por 

unanimidade. 

No período antes da ordem do dia, pediu a palavra, o eleito Jacinto Gaudêncio, para 

questionar sobre a continuação do passeio da Rua Joaquim Pedro de Matos, referindo 

que, se a Câmara não pode fazer o projeto, deveria ser a Junta de Freguesia a fazê-lo e 

depois solicitar um protocolo com cinquenta por cento para a Câmara Municipal e 

cinquenta por cento para a Junta de Freguesia. Referiu ainda que o lavatório dos 

sanitários do adro da Igreja está a cair. 

A Sra. Presidente da Junta respondeu que, relativamente ao projeto do passeio, se a 

Câmara Municipal não tem capacidade técnica para o fazer, muito menos a Junta de 

Freguesia, e que a Sra. Vereadora Palmira Catarro já tinha referido, desde o início 

deste mandato, que iram mandar fazer o projeto num serviço fora da Câmara 

Municipal, referindo ainda que não se justificava estar à espera deste projeto há mais 

de sete anos. Relativamente ao lavatório, referiu que já tinham pedido aos pedreiros 
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para o arranjar e que infelizmente, não temos pedreiros em Cabrela, que prestem este 

serviço legalmente, com recibos. 

O Sr. Mário Galveias, pediu a palavra para referir que o levantamento topográfico do 

referido passeio já deve estar feito, pois viu pessoas no local a fazer medições. 

O Sr. Francisco Catarro, em nome dos eleitos da CDU, apresentou uma Saudação ao 1.º 

de Maio, que colocada a votação, foi aprovada por unanimidade. A saudação 

encontra-se em anexo à presente Ata. 

Dando início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, cuja discussão e votação foi 

dividida em dois subpontos, no primeiro, Aprovação e discussão do Relatório de 

Atividades, o eleito Jacinto Gaudêncio pediu a palavra para questionar se o Apoio 

Social para a Casa do Povo abrangia os vários Departamentos. 

A Sra. Presidente da Junta respondeu que sim, estavam contidos nesse valor global os 

apoios ordinários para o Departamento Cultural e Departamento Desportivo, assim 

como os apoios extraordinários para estes dois Departamentos e para o Departamento 

Recreativo, nomeadamente, para as Tradicionais Festas de Cabrela em Honra de Nossa 

Senhora da Conceição. Quando questionada sobra a importância da Associação 

Humanitária para a Freguesia de Cabrela, a Sra. Presidente referiu que o Executivo tem 

estado atento a todas as solicitações desta Associação, e que, os duzentos euros 

mensais, atribuídos extraordinariamente pela Junta têm ajudado a manter a 

associação com as contas equilibradas. 

Colocado à votação, este subponto foi aprovado por maioria, com duas abstenções dos 

elementos da CDU. 

No subponto, Conta de Gerência 2018, o eleito Francisco Catarro, pediu a palavra para 

questionar sobre alguns valores, nomeadamente na rúbrica Aquisição de Bens de 

Capital.  

A Sra. Presidente respondeu iria ver junto da Assistente Técnica ao que se referia essa 

rúbrica e responderia na próxima Assembleia.  

Colocado a votação, este subponto foi aprovado por maioria, com duas abstenções da 

CDU. 

No segundo ponto da ordem de trabalhos, A Sr.ª Presidente explicou que, à 

semelhança dos anos anteriores, a tabela tem como base as alterações efetuadas pela 
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União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, para 

que se pratiquem os mesmos valores em todo o concelho. Referiu ainda que iria ser 

feita uma descrição para cada valor e apresentado para a realização da Tabela do 

próximo ano. 

O segundo ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade. 

No terceiro ponto, 1.ª Revisão Orçamental, a Sr.ª Presidente explicou que esta revisão 

se deve à necessidade legal de se distribuir pelas diferentes rúbricas, o saldo do ano 

anterior. 

Colocado à votação, este ponto foi aprovado por unanimidade. 

No quarto ponto da ordem de trabalhos, Proposta de Protocolo de Colaboração para a 

execução de Caixa Multibanco e acessibilidades na Freguesia de Cabrela, a Sra. 

Presidente referiu que se a proposta for aprovada, a Câmara Municipal comparticipa 

com metade do valor da instalação do Multibanco e respetivas obras de acessibilidade. 

Este ponto foi aprovado por unanimidade. 

No quinto ponto da ordem de trabalhos, Proposta de aquisição do edifício da Casa 

Mortuária, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia referiu que era propósito do 

executivo adquirir este edifício, bem como as duas casas adjacentes, pertencentes à 

Santa Casa da Misericórdia, uma vez que esta Instituição não tem condições 

financeiras para fazer as melhorias necessárias e dignas para este espaço. Referiu 

ainda que, a aquisição, ficará pendente até à apresentação, por parte da Instituição, 

dos documentos legais dos três edifícios contíguos. Esta aquisição terá o valor de dez 

mil euros.  

Este ponto foi aprovado por unanimidade. 

No sexto e último ponto da ordem de trabalhos, Atividade da Junta, foi referido que, 

para além do normal procedimento de limpeza e conservação das vias e espaços 

públicos; procedemos à pintura de algumas passadeiras; Participámos nas seguintes 

reuniões: Assembleias Municipais, propostas para os espetáculos do Ciclo da 

Primavera; Conselho Municipal Proteção Civil/Conselho Municipal da Defesa das 

Florestas Contra Incêndios; Conselho Municipal de Segurança; Preparação das 

comemorações do Vinte Cinco de Abril; Jogos do Município, Estafeta da Liberdade; 

Protocolo Local; Dia 8 de dezembro, realizou-se o jantar convívio dos elementos do 
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Executivo, da Assembleia de Freguesia e dos trabalhadores; Dia nove de dezembro 

promovemos as atividades “Mercadinho de Natal” e “II Caminhada Natal Solidário”, 

com a participação de cerca de cento e oitenta pessoas. O valor da inscrição reverteu 

na íntegra para o IPO de Lisboa. Dia dezasseis de dezembro, o “Pai Natal” visitou a Vila 

e entregou livros e chocolates a todas as crianças e jovens até ao décimo segundo ano 

de escolaridade; Ofereceram-se casacos polares a todos os utentes do Lar da Santa 

Casa da Misericórdia de Cabrela; Festejámos a entrada no ano de dois mil e dezanove 

com uma pequena Festa de Passagem de Ano na Casa do Povo de Cabrela, com 

lançamento de quatro pequenas peças de fogo-de-artifício; Continuamos a 

desenvolver as “Conversas à Esquina”, com a participação do Dr. Fernando Caetano, 

tendo ocorrido nos dias vinte de janeiro na Rua da Igreja, seguida de uma visita guiada 

à Igreja, pelo Diácono José maria, dia dezassete de fevereiro na Rua do Terreirinho, dia 

trinta e um de março na Rua do Castelo, com visita à antiga “Oficina do Ferreiro” e no 

dia catorze de abril na Rua do Outeiro de Cima com a colaboração especial da Eng.ª 

Cândida Martins; Nos dias nove de fevereiro e seis de abril, em colaboração com a 

Associação “A Ciranda”, desenvolvemos o projeto “Agulhas com Estórias”; Na Terça 

Feira de Carnaval, dia cinco de março, houve uma Matiné na Casa do Povo de Cabrela, 

com oferta de artigos de carnaval para as crianças e pipocas para todos os presentes, 

precedida por um pequeno desfile que contou com a presença de alguns elementos da 

Banda Filarmónica e da Escola de Música da Casa do Povo de Cabrela; No dia dezassete 

de março voltámos a participar na Mini Maratona da Ponte Vinte e Cinco de Abril com 

cerca de sessenta cabrelenses e elementos da Banda Filarmónica e Escola de Música, a 

quem foi oferecida a inscrição, transporte e lanche, à semelhança dos anos transatos; 

No dia vinte e dois de março, apoiámos a GNR na gestão da passagem da trigésima 

sétima Volta ao Alentejo em Bicicleta, na nossa Vila; No dia treze de abril, acolhemos a 

iniciativa “Showcooking – sabores da Primavera” da IV edição de “Ao Sabor das 

Estações”, dinamizada pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo; Estamos a 

colaborar com a Associação MARCA, no controlo das Mimosas, uma espécie invasora, 

promovendo uma ação de sensibilização e disponibilizando os nossos assistente 

operacionais para apoiar no controlo desta espécie; No sábado de Páscoa, dia vinte de 

abril, realizou-se o Baile da Pinha na Casa do Povo de Cabrela, cujos lucros reverteram 
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a favor da Banda Filarmónica da Casa do Povo de Cabrela e do Grupo Desportivo; 

Continuamos a acolher as sessões de cinema na Freguesia, uma vez por mês; 

Continuamos a fazer o transporte dos alunos que estudam em Vendas Novas no 

Agrupamento de Escolas, bem como dos alunos de Vendas Novas que frequentam a 

Escola de Música da Casa do Povo de Cabrela e assegurámos o transporte de 8 alunos 

da Escola de Música para um Estágio que teve lugar entre os dias dez e catorze de 

abril, no Pinhal Novo; Estamos a preencher IRS, na sua maioria à população idosa; 

Candidatámos a Freguesia de Cabrela a ECO Freguesia XXI, estando a aguardar a 

validação da candidatura; Candidatámos a “Filhós de Cabrela” ao concurso “7 

Maravilhas Doces de Portugal”. Esta iguaria já passou a primeira fase do concurso; 

Adquirimos roupa para os três assistentes operacionais; Adquirimos um espelho 

convexo para substituição do espelho no cruzamento da Rua dos Passarinhos; 

Relativamente às obras já referidas em Assembleias anteriores, este é o ponto de 

situação: Aguardamos melhor orçamento para arranjo da sinalização semafórica na 

Vila; Aguardamos por parte da Câmara Municipal a ligação do esgoto nas casas de 

banho públicas junto ao Parque Murciano Barradas; Continuamos a aguardar os 

projetos por parte da Câmara Municipal para o muro da Cantina e para continuação do 

passeio da Rua Joaquim Pedro de Matos. Aguardamos também da Câmara Municipal a 

pintura do depósito de água e a substituição do piso do Parque Infantil na Praça da 

República. Aguardamos resposta da Comissão Paroquial para a resolução das questões 

relativas à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nomeadamente, pintura exterior, 

sino e relógio. 

Como não houve nenhuma intervenção do público, A Sr.ª Presidente da Assembleia 

deu por encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se 

lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta vai ser devidamente aprovada e 

assinada, e eu Joana Figueiredo, primeira Secretária a redigi e subscrevo. 

A Presidente  

Rita Isabel Veladas Figueiredo 

A 1.ª Secretária  

Joana Alexandra Veladas Figueiredo 
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A 2.ª Secretária  

Teresa Isabel Cristovão Miguens 

 


