ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DA

UNÉO DAS FREGUESIAS
DE

TRIGACHES E SÃO BRISSOS

ATA ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS
DE TRIGACHES E SÃO BRISSOS, CONCELHO DE BEJA, REALIZADA NO DIA
VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.

Ata número dois:
--- Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte e
uma horas, na delegação da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos, sita
na rua do outeiro, número cinco, em São Brissos, reuniu a referida. Assembleia,
presidindo a esta sessão o presidente da mesa António José da Costa Pelado,
estando presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Nádia Filipa
Costa Mira, César António da Silva Marques Galaio, Custódia da Conceição Grade
Parrinha Rosário, Dora Maria Matias Ribeiro Nunes, Manuel dos Reis Guerreiro.

--- Estiveram também presentes, o senhor Presidente da União das

Freguesias,
Manuel Luís de Brito Pirrolas e o senhor secretário, José Fernando Parrinha Rosário.-

--

Não esteve presente nesta sessão a senhora Catarina da Conceição Casaca

Galaio Pastor.

--- Secretariou a presente sessão a assistente técnica Sofia Cristina Linhares Nunes.

-

í. - Período de lntervenção do Público:

--

Não havendo pedidos de intervenção, passou

2.

- Período

-

se ao ponto seguinte.

antes da ordem do dia:

--- Foram distribuídos os documentos da ordem do dia, ao que a Senhora Dora Maria
Matias Ribeiro Nunes, solicitou de imediato ao presidente da mesa para ler em voz
alta o número dois, do artigo cinquenta e três, da Lei número setenta e cinco, barra,
dois mil e treze, o qual indica que os documentos tinham de ter sido enviados aos
membros da assembleia com a antecedência mínima de dois dias úteis sobre a data
do início da sessão.

Apreciação e aprovação dos documentos previsionais, do projeto de
regulamento e tabela de taxas e licenças, do orçamento para o ano 2014 e do

3.

-

regimento:

-- Ao ler o respetivo

artigo o presidente da mesa concordou com a Senhora Dora
Maria Matias Ribeiro Nunes, pedindo desculpa pela sua inexperiência, dado nunca ter
I
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A it

exercido este cargo, e de imediato o presidente decidiu efetuar uma sessão
extraordinária, para a aprovação de todos os documentos com exceção daqueles que
podiam ser apreciados e votados no momento, a qual ficou marcada para o dia
vinte e sete do mês corrente, ao qual nenhum dos membros se opôs.
4.

--

- Proposta de associar

a

freguesia na ANAFRE:

De seguida o presidente solicitou aos presentes autorizaçáo paru

associar

-

a

Freguesia

se na ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), de acordo com

a

alínea j), do número um, do artigo nono, da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil
e treze, de doze de Setembro, a qualjá tinha sido aprovada em reunião de junta no dia

catoze de novembro do corrente ano, e foi aprovada nesta sessão por
unanimidade.----5.

- Pagamento

de água e luz da igreja de Trigaches:

da mesa informou os membros da assembleia que a associação
fabriqueira de Trigaches solicitou à junta de freguesia o apoio para o pagamento de

-- O presidente

água e luz da igreja, como e feito na freguesia de São Brissos.---

O senhor Manuel dos Reis Guerreiro informou que a situação de São Brissos era
diferente, porque houve colaboração entre a Junta de Freguesia e a paróquia,
nomeadamente, houve uma cedência de duas habitações que a Junta de Freguesia
explorou e a actual união das freguesias continuará a explorar, e nesta situação existe

a diferença de não haver nenhum beneficio para a Junta de Freguesia. Chamou
também a atenção para a possibilidade de outras entidades começarem a pedir este
tipo de apoio e dado a situação financeira da autarquia deve-se ter isso em atenção.--

O Presidente da mesa também concorda com o senhor Manuel Guerreiro, mas existe
a possibilidade de este pagamento ser temporário, só durante o actual mandato, e não
ter um vínculo definitivo, ou até ser efectuado um protocolo com a paróquia.A senhora Dora Nunes interveio para saber qual é o montante mensal e perguntar se a
igreja não se consegue sustentar sozinha?--

As estas perguntas a funcionária da junta de freguesia, que faz parte da associação
fabriqueira, Filomena Santos, respondeu que as despesas são algumas e a igreja
também não têm muito dinheiro.*A senhora Nádia Filipa Costa Mira perguntou qual o montante, ao qual o presidente da
mesa respondeu que era dezasseis euros mensais.--

Com

a

intervenção do senhor Manuel Guerreiro, afirmando que as freguesias são

instituições que fazem parte do estado e independentemente do tipo de igreja têm de
ser tratadas de igual forma, devendo

-

se ter alguma sensibilidade neste campo.--------
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O presidente da

mesa colocou

a questão a votação a qual foi aprovada por

unanimidade durante o atual mandato.6.- Proposta de Para

- Farmácia:

-- O presidente da junta pediu a palavra para informar a assembleia que existe por
a intenção de colocar uma Para-farmácia em
funcionamento na freguesia de Trigaches e São Brissos, ao que ninguém se opôs
desde que fosse benéfico para a população da freguesia.-----parte de uma farmácia de Alfundão

7.- !nformação de dívidas da freguesia de Trigaches:

-- O presidente da Junta de freguesia solicitou a palavra ao presidente da mesa para
expor as dívidas que transitaram do anterior executivo, a qual foi

concedida.---:-----

O presidente da junta informou que existe uma divida da extinta freguesia de
Trigaches na Emas no valor de cinco mil setecentos e quarenta e quatro euros e

já reuniu com o novo director da Emas e foi
acordado efectuar o pagamento da divida em três tranches, de acordo com a
transferência do Fundo de Financiamento das Freguesias. A senhora Dora Nunes
dezassete cêntimos, no entanto, este

questionou o presidente da junta de freguesia se tinha conhecimento desta dívida e
das restantes? Ao qual o presidente respondeu que só teve conhecimento das dividas

oito dias antes das eleições se concretizarem. A senhora Dora pergunta porque

o

actual tesoureiro não esta presente nesta sessão, tendo sido ele tesoureiro no anterior
executivo e sendo ele a pessoa certa para responder as questões que a oposição tem
para ver esclarecidas.

A senhora Dora Nunes informa que a situação do pavilhão de Trigaches ainda vai
apresentar surpresas ao executivo da Junta, informando também que o pavilhão vai a
leilão. O presidente informa que já tem conhecimento desta situação e que nem os
senhores Arlindo e Zé Adelindo quiseram falar da situação em questão.------------

O presidente da mesa interveio informando que o actualtesoureiro provavelmente não

sabe responder às questôes da oposição por ter confiado de boa fé na anterior
presidente e que a questão "Joana" já esta ultrapassada. O presidente também acha
que a oposição do anterior mandato devia ter questionado a situação financeira da
junta de freguesia naquela altura.

O Senhor Manuel Guerreiro exige que fique em ata que as dividas são da extinta
freguesia de Trigaches e não da extinta freguesia de São Brissos, já que esta passou
para

a união com um saldo positivo e sem

nenhuma divida. Também referiu que

quando se faz parte de um órgão executivo de uma autarquia, o mandato termina, mas

existe sempre a possibilidade de se ser questionado sobre o tempo em que exerceu

autarquia.-------- A mesa da assembleia foi também informada pelo presidente da Junta de

funções na

Freguesia que, esta tem tÍtulos de capital no Crédito Agrícola, no valor de seiscentos
euros.

--- Na ausência do tesoureiro foi o presidente da junta a informar a mesa

da

assembleia dos recebimentos e dos pagamentos, desde a tomada de posse até esta
data. A união das freguesias utilizou parte do dinheiro que a extinta freguesia de São
Brissos tinha para efectuar pagamentos em atraso da extinta freguesia de Trigaches,

nomeadamente Fresoft, saldo a descoberto do Crédito Agrícola, vencimentos do mês

de outubro, Edp, Sityhall, J. Duarte, Segurança Social, saldo a descoberto da CGD,
Futurmed, acordos da segurança social, perfazendo o montante de sete mil e noventa

e sete euros e nove cêntimos, dando conhecimento que o actual secretário desta
freguesia tinha conhecimento de todos os movimentos da conta, já que este era o
antigo tesoureiro da extinta freguesia de São Brissos. Apesar do antigo presidente de

junta da Freguesia de São brissos achar imoral mas legal utilizar o dinheiro da
respectiva freguesia, foi necessário para não acumular mais dívidas nem deixar os
vencimentos dos funcionários em atraso.

Relativamente a esta questão o membro Manuel Guerreiro refere que foi necessário
usar o dinheiro de São Brissos, quando o anterior executivo da Câmara Municipal de

Beja não gastou dinheiro nenhum na freguesia e mesmo assim ainda transitou
dinheiro paru a União, Ao que o presidente da junta responde que tudo o que houve
antes de ser eleito não pode responder.

-- Serão anexados cópias de todos os documentos

acima referidos a esta ata. --------

mais nenhum assunto a tratar, o presidente da mesa, declarou a
sessão encerrada, pelas onze horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada por mim, Sofia Cristina Linhares Nunes, e todos os presentes.

-- Não havendo
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