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ATA Nº. 20 

   4ª Sessão Ordinária de 2021 da Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol 
 

=== Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas, reuniu-se a 

Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em Sessão Ordinária, nas instalações do espaço polivalente da 

Junta de Freguesia, sito na Rua Luís Vaz de Camões, s/n, na Brandoa, com as presenças de dezanove 

membros: Presidente, Maria Edite Henriques, Primeiro Secretário, Fábio Ramalho, Segundo Secretário, 

Sandra Marina Moura e dos seguintes membros desta Assembleia de Freguesia: -------------------------------------- 

Partido Socialista - PS: António Carlos Peixoto; Sara Marina Paulo dos Santos; Graciete Pereira; Édio Martins; 

Sandra Paixão; Carlos Manuel Rolo; Luís Filipe Xavier e Inês Pedro. ------------------------------------------------------

Partido Social Democrata – PPD/PSD: Mário Fernandes; Carlos Jorge e Aurora Pereira. ----------------------------- 

CDS/PP- Partido Popular: Andreia Filipa Martins ---------------------------------------------------------------------------------- 

CDU - Coligação Democrática Unitária – PCP-PEV: Paula Pereira e Henrique Mendonça por substituição ------ 

CHEGA: Paula Teixeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BE: Manuel Abalada -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== A Presidente da Assembleia, Maria Edite Henriques, deu início à Quarta Sessão Ordinária do ano de 

2021, segunda do mandato de 2021/2025, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------- 

1. Intervenção do Público --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Período Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Ata nº.18 (3ª Sessão Ordinária de 2021) do mandato 2017/2021 – Discussão e votação; ---------------------- 
3.2 Análise, discussão e votação de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal da Amadora na Freguesia de Encosta do Sol (Parques Caninos); ---------------------------------------------- 
3.3 Análise, discussão e votação de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara 
Municipal da Amadora na Freguesia de Encosta do Sol (Monos) – Alteração; -------------------------------------------- 
3.4 Análise, discussão e votação de Transferência de Recursos da Câmara Municipal da Amadora para a 
Freguesia de Encosta do Sol para o exercício das competências (Auto) no âmbito do Decreto de Lei nº 
57/2019 de 30 de abril – Alteração – Recursos 2022; ---------------------------------------------------------------------------- 
3.5 Análise, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, ao abrigo do art.º 
9, nº 1, alínea a), da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------- 
3.6 Análise, discussão e votação do Mapa de Pessoal dos serviços da Freguesia, com identificação dos 
postos de trabalho que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, nos termos do n.º 1 do artigo 
3.º do D.L 93/2021 de 09 de novembro e do art.º 9, nº 1, alínea m), da lei 75/2013 de 12 de setembro; ---------- 
3.7 Análise, discussão e votação de Autorização para aplicação de Código Regulamentar da Câmara 
Municipal da Amadora e tabela de taxas e preços, no que concerne à transferência de competência no âmbito 
do Decreto de Lei 57/2019 de 30 de abril e Auto de Transferência de Recursos de 28/11/2019; -------------------- 
3.8 Análise, discussão e votação da Adesão da Junta de Freguesia de Encosta do Sol ao Protocolo de 
Colaboração entre a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e a ANAFRE - Estatuto do Antigo 
Combatente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.9 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da 
situação financeira, ao abrigo do artigo 9, nº2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ------------------------ 
3.10  Proposta de Regimento para o Mandato 2021- 2025 – Discussão e votação. -------------------------------------  
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---------------------------------------------------- Ponto 1 – INTERVENÇÃO PÚBLICO ------------------------------------------ 

Não houve intervenção do público presente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------- Ponto 2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DIA --------------------------------------- 

=== A Senhora Presidente da Assembleia deu algumas informações sobre o expediente geral e 

correspondência recebida, nomeadamente, sobre o pedido de substituição da Senhora Isabel Amor, da 

bancada da CDU, e ao abrigo do art.º 6.º, nº 1, do Regimento da Assembleia, procedeu-se à substituição da 

eleita da CDU pelo Senhor Henrique Mendonça, que tomou posse. --------------------------------------------------------- 

Este período da ordem de trabalhos contou com dois esclarecimentos à CDU na sequência das questões 

colocadas por email denominadas “Questão no âmbito da AFES” e “Questão sobre o Altinho no âmbito da 

AFES” e entregaram uma nova questão sobre as medidas da situação pandémica. As perguntas e respostas 

foram entregues a cada força política e constam em anexo da presente ata. --------------------------------------------- 

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

=== O Senhor Henrique Mendonça (CDU), referiu que devido ao crescimento exponencial de novos 

infetados por Covid-19, esta reunião poderia ter sido adiada até ao mês de abril, conforme a legislação 

permite, até porque o Plano de Atividades e Orçamento já tinham sido aprovados por unanimidade no dia 26 

de novembro. A bancada da CDU apresentou assim um protesto sobre a marcação desta reunião. --------------- 

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

=== O Senhor Presidente da Junta, face à intervenção anterior pediu a todos os membros da Assembleia 

que utilizassem a máscara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Henrique Mendonça (CDU), tomou a palavra referindo ainda que não foi medida a 

temperatura a todos os participantes desta reunião à entrada do recinto. -------------------------------------------------- 

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

=== O Senhor Carlos Rolo (PS), interveio indicando que todos os membros da Assembleia deveriam solicitar 

primeiro a palavra à Senhora Presidente da Assembleia antes de intervir, e não monopolizar todo o tempo 

disponível a esta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Mário Fernandes (PSD), apresentou a sua discordância pela marcação desta Assembleia 

nesta data. Em primeiro lugar, pelas questões sanitárias já apresentadas e em segundo, pelo enquadramento 

entre o período do Natal e do Ano Novo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== A Senhora Presidente da Assembleia relembrou aos presentes que a marcação desta Assembleia foi 

sempre neste período pela necessidade da aprovação do plano e orçamento para o ano seguinte e pela 

existência de contratos interadministrativos que careciam de ser aprovados ainda no ano corrente e que só 

foram rececionados recentemente, daí a marcação desta Assembleia nesta data ser algo habitual neste 

período. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta referiu que todos os presentes tinham o direito à sua indignação, mas 

que não existiu qualquer alteração na tradição da marcação nesta data desta Assembleia. A marcação das 
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Sessões da Assembleia é da competência da Mesa da Assembleia, segundo o regimento, e a única diferença 

é que existem membros que estão pela primeira vez nesta Assembleia e que em vez de se informarem 

preferem fazer comentários. Acima de tudo estão os interesses da Freguesia; a minha família também deixou 

de ir de férias por causa desta Assembleia até porque o Presidente da Junta ao contrário dos membros da 

Assembleia não se pode fazer substituir. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Mário Fernandes (PSD) disse que a reunião devia ter sido marcada antes do Natal e que a 

existirem constrangimentos a nível da autarquia eram questões colaterais que lhe eram alheias. ------------------

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

=== A Senhora Presidente da Assembleia explicou que os contratos interadministrativos são enviados pela 

Câmara Municipal da Amadora e necessitam de ser aprovados nesta Sessão da Assembleia pois desta 

aprovação depende o recebimento das verbas para a gestão administrativa. --------------------------------------------

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

=== O Senhor Henrique Mendonça (CDU) reiterou que a CMA deveria ter tido em consideração o estado 

sanitário e em consequência dar os duodécimos. O orçamento e o plano de atividades foram aprovados pela 

Junta em 26 de novembro pelo que a Assembleia podia ter sido marcada para 10 de dezembro. Quanto aos 

contratos interadministrativos, na opinião da CDU, não é preciso ir até ao dia 31 de dezembro. Nem sempre a 

Assembleia de Freguesia reuniu no antepenúltimo dia do ano, mas sim próximo do Natal. Os membros da 

Assembleia de Freguesia não têm culpa da falta de planificação da CMA. Para a CDU é um desrespeito pelos 

cidadãos e pelos trabalhadores, pois estes não foram eleitos e têm de estar aqui a trabalhar. -----------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta disse que a questão dos trabalhadores o tocava profundamente; porque 

é que a CDU não faz uma proposta para se deixar de limpar as ruas e tirar o lixo para salvaguarda dos 

trabalhadores? A CDU não tem estatuto especial na defesa dos trabalhadores. Mais disse que os 

trabalhadores estavam a cumprir as suas funções com total legitimidade. ------------------------------------------------- 

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

=== A Senhora Presidente da Assembleia esclareceu que nos termos do regimento a convocatória para a 

Sessão da Assembleia tem de ser enviada com dez dias de antecedência e nesse momento a situação não 

era tão grave como está agora; não se podia antecipar esta evolução. -----------------------------------------------------

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

=== O Senhor Mário Fernandes (PSD) criticou a agressividade presente nesta Sessão que na sua opinião 

não abona a favor da democracia, respeitando toda a gente independentemente das suas opiniões. -------------

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

=== O Senhor Édio Martins (PS), cumprimentou todos os presentes, desejando um bom ano e um bom 

mandato. Referiu que nesta sessão os prazos legais foram todos seguidos, conforme o regimento. Quanto às 

questões colaterais, todos os presentes estão sujeitos a dificuldades, mas conforme o regimento qualquer 

membro da Assembleia se pode fazer substituir. Esta reunião foi marcada quando a pandemia estava numa 

fase diferente. A Freguesia faz parte de um município e a maioria das questões aqui propostas já foram 

aprovadas na reunião da Câmara Municipal da Amadora e na Assembleia Municipal da Amadora que teve 

lugar na semana anterior e onde a CDU esteve presente. ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== A Senhora Paula Pereira (CDU), face ao agravamento do número de infetados por covid-19 colocou ao 

executivo algumas questões relativas a medidas para o apoio às famílias em isolamento profilático: 1) 

Partindo do princípio de que haverá uma escola de acolhimento aberta que permita receber os educandos 

dos profissionais imprescindíveis à comunidade, a bancada da CDU perguntou se estava previsto o 

funcionamento de uma cantina que pudesse fornecer alimentos a todas as crianças e respetivas famílias em 

carência económica ou isolamento profilático? 2) Por estarmos perante um número recorde de infetados que 

terão de fazer o seu isolamento profilático, que medidas de apoio estão previstas para as famílias que não 

podiam sair do isolamento? 3) Que medidas de apoio económico estão previstas para as famílias que não 

podem trabalhar devido a este contexto? -------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta referiu que as questões colocadas não eram da competência da Junta 

de Freguesia. No que confere às cantinas, a Câmara Municipal da Amadora, a exemplo do que fez em outras 

épocas delicadas da pandemia, irá pôr em funcionamento a cantina. Quanto às famílias apoiadas, existia já 

legislação destinada a esse apoio. A própria Junta de Freguesia também presta já esse apoio que podia ser 

consultado na página internet da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Carlos Jorge (PSD), congratulou a eleição do novo executivo e deu as boas vindas ao novo 

partido eleito. Salientou o facto de não ter sido dada a oportunidade de se manifestar mais cedo, pois na 1.ª 

sessão deste mandato, aquando da tomada de posse do executivo da Junta e dos membros desta 

Assembleia, não foi dada a palavra às forças políticas. No último mandato apresentaram algumas propostas, 

tal como a CDU, propostas que foram discutidas, mas reprovadas pela maioria. No mandato anterior foram 

uma bancada silenciosa e abstencionista, deixando governar quem ganhou as eleições, mas sempre atenta à 

governação. Neste mandato irão continuar a elaborar propostas tendo como objetivo a melhoria da qualidade 

de vida da população, nomeadamente, no que concerne a: circulação, estacionamento, segurança e 

urbanismo e a estar atentos ao executivo e ao seu programa eleitoral transcrito nos panfletos eleitorais e na 

sua demagogia egocêntrica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------- 3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 

=== A Ordem do Dia foi lida e aprovada por maioria. ---------------------------------------------------------------------------- 

=== Foram tomadas as seguintes deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Ata nº.18 (3ª Sessão Ordinária de 2021) do mandato 2017/2021 – Discussão e votação. ----------------- 

=== Não tendo havido qualquer intervenção, a ata n.º 18 foi aprovada por unanimidade dos presentes 

naquela sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Análise, discussão e votação de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal da Amadora na Freguesia de Encosta do Sol (Parques Caninos). ---------------------------- 

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) perguntou se a verba é suficiente para a manutenção dos novos 

parques. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta disse que é uma verba que acresce à verba de descentralização do 

espaço verde onde o parque está inserido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.3 Análise, discussão e votação de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal da Amadora na Freguesia de Encosta do Sol (Monos) – Alteração. ------------------------- 

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) perguntou qual foi a alteração. ------------------------------------------------------  

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

=== O Senhor Presidente da Junta respondeu que foi o aumento da verba, pois existe um fator de correção 

anual que tem a ver com a tonelagem que a freguesia recolheu no ano passado. -------------------------------------- 

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

=== Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.4 Análise, discussão e votação de Transferência de Recursos da Câmara Municipal da Amadora 

para a Freguesia de Encosta do Sol para o exercício das competências (Auto) no âmbito do Decreto de 

Lei nº 57/2019, de 30 de abril – Alteração – Recursos 2022. --------------------------------------------------------------- 

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

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) perguntou se as verbas correspondiam às necessidades da Freguesia.  

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

=== O Senhor Presidente da Junta respondeu que têm sido suficientes para manter a dinâmica até agora. --

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

=== O Senhor Édio Martins (PS) sublinhou a importância da lógica do reforço da descentralização de 

competências da Câmara Municipal da Amadora para a Freguesia. No programa do Partido Socialista estava 

previsto essa descentralização e a Câmara Municipal da Amadora cumprido efetivamente essa 

descentralização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta referiu que a maioria das Câmaras Municipais até hoje ainda não 

efetivou nenhuma descentralização para as Juntas. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

=== Aprovado por maioria com os seguintes votos: 13 votos a favor (11 PS, 1 BE e 1 Chega) e 6 

abstenções (3 PSD, 2 CDU e 1 CDS). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.5.  Análise, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022, ao abrigo do 

art.º 9, nº 1, alínea a), da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------- 

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) indicou que no quadro das receitas existia uma verba de 10.000,00€ a 

receber pelo IEFP para contratados. Esta verba está refletida no serviço de obras e urbanização para os 

contratos de emprego e inserção (CEI). Referiu que existiam rubricas abertas para o CEI em outras áreas da 

freguesia. Perguntou assim se a Junta iria contratar pessoas através do CEI, quantas e porque motivo. ---------

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

=== O Senhor Presidente da Junta respondeu que a verba servirá para pagar a um Técnico de Emprego e 

Formação Profissional que presta serviço na Junta. ----------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Bancada da CDU apresentou uma declaração de voto sobre este ponto, a qual foi lida e será anexada a 

esta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O Senhor Presidente da Junta interveio indicando que a Bancada da CDU tinha dois discursos 

diferentes quando se referia aos trabalhadores: os trabalhadores das empresas não prestam bons serviços e 

os trabalhadores da Junta fazem tudo bem. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Henrique Mendonça (CDU) explicou que o PS ataca sempre a CDU na competência do seu 

trabalho. Defende que os trabalhadores não sejam inseridos no CEI e no CEI+ pois estes sistemas, na 

opinião da CDU, não favorecem nem os trabalhadores nem os seus postos de trabalho. -----------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta informou que seja qual for o vínculo, o trabalhador é valorizado da 

mesma forma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=== Aprovado por maioria com a seguinte votação: 11 votos a favor do PS, 5 abstenções (3 PSD, 1 CDS e 

1 Chega) e 3 votos contra (2 CDU e 1 BE).  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.6. Análise, discussão e votação do Mapa de Pessoal dos serviços da Freguesia, com identificação 

dos postos de trabalho que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, nos termos do 

n.º 1 do artigo 3.º do D.L 93/2021 de 9 de novembro e do art.º 9, nº 1, alínea m), da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) indicou que tendo em conta a resposta anterior sobre a existência dos 

CEI nos serviços da Junta, votariam contra este documento. A Bancada da CDU apresentou uma declaração 

de voto sobre este ponto, a qual foi lida e será anexada a esta ata. ---------------------------------------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta informou que os trabalhadores estão a receber o subsídio de 

insalubridade desde janeiro e pelo montante máximo e pediu aos membros da Bancada da CDU que falasse 

diretamente com os trabalhadores de forma a verificar que não existia incumprimento, contrariamente ao que 

existe em outras juntas de freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== Aprovado por maioria com os seguintes votos: 17 votos a favor (11 PS, 3 PSD, 2 CDU e 1 CDS), 1 

abstenção (Chega) e 1 voto contra (BE). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.7. Análise, discussão e votação de Autorização para aplicação de Código Regulamentar da Câmara 

Municipal da Amadora e tabela de taxas e preços, no que concerne à transferência de competência no 

âmbito do Decreto de Lei 57/2019 de 30 de abril e Auto de Transferência de Recursos de 28/11/2019. ----

=== O Senhor Manuel Abalada (CDU) entende que a tabela de taxas praticadas pela Câmara Municipal da 

Amadora nas competências transferidas pode não refletir a conformidade das mesmas com a pretensão da 

freguesia. Para que a Bancada do BE pudesse ter aferido melhor a situação teria sido útil ter recebido uma 
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tabela com os valores propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== Aprovado por maioria com os seguintes votos: 13 votos a favor (11 PS e 2 CDU) e 6 abstenções (3 

PSD, 1 BE, 1 CDS e 1 Chega). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.8. Análise, discussão e votação da Adesão da Junta de Freguesia de Encosta do Sol ao Protocolo de 

Colaboração entre a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e a ANAFRE - Estatuto do Antigo 

Combatente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) perguntou se este tipo de protocolo existia com outras instituições e 

caso não existisse seria uma proposta a ter em consideração no futuro. ---------------------------------------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta explicou que a iniciativa não poderia partir da Junta, mas sim da própria 

ANAFRE como neste caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== Aprovado por maioria com os seguintes votos: 15 votos a favor (11 PS, 2 CDU, 1 BE e 1 Chega) e 4 

abstenções (3 PSD e 1 CDS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento aprovado encontra-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte integrante. ------------------

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

3.9. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e 

da situação financeira, ao abrigo do artigo 9.º, nº 2, alínea e), da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ----------

=== O Senhor Manuel Abalada (BE) perguntou por que razão o valor mais elevado era da ISS. ------------------

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

=== O Senhor Presidente da Junta esclareceu que se tratavam dos apoios atribuídos pelo Instituto de 

Segurança Social às famílias acompanhadas pela técnica de serviço social da Junta de Freguesia, no âmbito 

do SAAI – Sistema de Atendimento e Acompanhamento Integrado.----------------------------------------------------------

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

Não se tendo registado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia, foi a informação presente 

considerada apreciada, anexando-se à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------- 

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

3.10. Proposta de Regimento para o Mandato 2021- 2025 – Discussão e votação. --------------------------------

=== A Senhora Presidente da Assembleia prestou alguns esclarecimentos antes de passar a palavra aos 

membros da Assembleia. O Regimento é essencialmente igual ao do mandato anterior, no entanto este tem 

algumas pequenas alterações: no preâmbulo tem a atualização da legislação e a constituição da Assembleia 

correspondente ao atual mandato; no artigo 26.º, no período antes da ordem do dia, foi adicionado um 

segundo ponto com a discriminação do que se pode abordar neste período. --------------------------------------------- 

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

=== O Senhor Carlos Jorge (PSD) pediu o adiamento da discussão deste ponto para a próxima assembleia 

de forma a ter tempo de trazer algumas propostas para enriquecimento do regimento. --------------------------------

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

 === Foi decidido por unanimidade manter este ponto na próxima Sessão da Assembleia de Freguesia. -------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=== A Senhora Presidente da Assembleia submeteu à votação a Minuta da Ata relativa às deliberações 

tomadas na presente reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. -----------------------------

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

=== A Senhora Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte horas e quinze minutos, 

da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de aprovada, será assinada por si e pela 2ª Secretária, Sandra 

Maria Moura, que a redigiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Assembleia de Freguesia, 

Maria Edite Henriques 

 

A Segunda Secretária  

Sandra Marina Moura 


