ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE

TRIGACHES E SÃO BRISSOS

ATA EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE
FREGUESIAS DE TRIGACHES E SÃO BRISSOS, GONCELHO DE BEJA,
REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.

Ata número um:
--- Aos vinte e sete 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,
Catarina da Conceição Casaca Galaio Pastor.----

Estiveram também presentes, o senhor Presidente da União das Freguesias,
Manuel Luís de Brito Pirrolas, o senhor secretário, José Fernando Parrinha Rosário, e
o senhor tesoureiro, Nelson José Chiníta da Costa Pelado.--

--

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

-

Ponto um: Período de lntervenção do Público:

--

Não havendo pedidos de intervenção, passou

-

se ao ponto seguinte.

Ponto dois: Apreciação e aprovação do regimento da assembleia de freguesia:

-

-- O regimento foi devidamente

apreciado por todos os membros da assembleia,
tendo estes sido informados pelo presidente da mesa que o respetivo regimento pode
ser alterado quando assim for necessário. Este regime foi aprovado por
unanimidade.
Ponto três: Projeto de regulamento e tabela de taxas e licenças para o ano dois
mil e catorze: ----------Tendo o regulamento sido apreciado por todos os presentes, apenas foi referido
que as taxas de concessão de terrenos do cemitério de Trigaches é diferente do de
São Brissos, devido à taxa de ocupação do cemitério de Trigaches, tendo sido
aprovado por unanimidade.

--

Ponto quatro: Apreciação e Aprovação do Orçamento para o ano 2014:

--- Durante a apreciação do orçamento, houve a necessidade da eleita Dora Nunes
perguntar ao actual tesoureiro, como se consegue deixar uma autarquia chegar ao
ponto de ter tantas dividas como a de Trigaches?
O Tesoureiro responde que confiou na antiga presidente, e puderá ter sido induzido
em erro. Mas a anterior oposição também nunca fez perguntas devido às contas
apresentadas estarem sempre corretas. Esta afirmação foi também confirmada pela
eleita Nádia Mira, que ainda acrescentou que a oposição abstinha -se.--------A eleita Dora Nunes, continua a afírmar que não está esclarecida com a resposta do
tesoureiro. Neste debate o eleito Manuel Guerreiro intervém afirmando que por
experiência própria é diferente de ser eleito do executivo e ser membro da assembleia
de freguesia. São posições completamente distintas. O presidente da mesa intervém
afirmando que só poderá existir um fenómeno por detrás de tudo isto, mas estes
quatro anos terão de ser diferentes, apesar da inexperiência temos de ter consciência
e agir com responsabilidade para que tudo corra bem.
A eleita Dora Nunes sugeriu que se pusesse o valor das dividas afixado no painel
exterior da sede da União das Freguesias, porque existem pessoas que íão acreditam
na existência das dívidas. Ao que a eleita Nádia discorda, achado que não existe a
necessidade de afixar o valor das dívidas
O presidente da mesa interveio afirmando que a assembleia de freguesia é livre e
pública, qualquer pessoa pode assistir e perguntar o que quiser dado não ter-mos
nada a esconder. Devemos ter um comportamento correto, com transparência, livre e
democrático
A eleita Nádia Silva e o tesoureiro propõem a possibilidade da questão da afixação
das dívidas ser posta a votação? Ao que o Presidente da mesa afirma que não existe
essa necessidade dado não querermos seguir o caminho da vingança. Neste
momento houve uma intervenção por parte do público presente, a senhora Cátia,
concorda com a eleita Dora Nunes, afirmando que a população não tem conhecimento
do valor total das dívidas, já que na tomada de posse a antiga presidente informou a
população que apenas deixava dois mil euros para o novo executivo pagar.
Por fim, o presidente da mesa intervém afirmando que o mais correto é tentar
mobilizar a população para assistir às assembleias de freguesia, já que é nelas que as
pessoas devem exprimir a sua opinião sem medo. No entanto, o eleito Manuel
Guerreiro interveio afirmando que compreende a posição da eleita Dora Nunes e do
Presidente da mesa, mas sugere que este assunto seja debatido numa assembleia
feita em Trigaches, já que é um assunto de Trigaches deixado pelo anterior executivo.
Assim, o presidente da mesa informou que as dívidas do anterior executivo da extinta
freguesia de Trigaches ficarão na ordem de trabalhos da próxima assembleia.------Por fim procedeu-se à votação do orçamento para dois mil a catorze'.
-Três abstenções da oposição (CDU);--- Zero votos contra:
- Quatro votos a favor (PS).
O orçamento para o ano dois mil e catorze Íoi aprovado pela maioria de votos. --

Ponto cinco: lnformação de montantes recebidos e doados à junta de freguesia
do anterior mandato : --------------

-- O presidente da junta de freguesia informou

os presentes de que os eleitos do
parte
da compensação a que tinham direito à
mandato anterior doaram uma grande
junta de freguesia de Trigaches. Foi também referido o montante que cada um auferiu
durante o respetivo mandato, tendo sido distribuído a cada membro da mesa a
listagem das dívidas à tomada de posse deste novo executivo, a qual também contém
o resumo dos pagamentos mensais já da união.
Ponto seis: Aprovação do Plano plurianua! de investimentos para dois mil e
catorze:

O presidente da mesa perguntou se alguém dos presentes tinha dúvidas acerca do
plano plurianual de investimentos, ao qual o eleito Manuel Guerreiro interveio
aÍirmando que, o plano eram opçôes que o actual executivo entendeu prever para dois

Assim procedeu-se à votação:
- Três Abstenções;
- Zero votos contra:
- Quatro votos a favor;
O plano plurianual de investimentos foi aprovado pela maioria de votos.
vvl
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---Antes de o presidente de mesa dar a sessão por encerrada, houve uma pessoa no
público que pediu autorização intervir na sessão. Foi então, dado palavra à senhora
Fernanda Galvão, que referiu que deveria ser o atual tesoureiro a esclarecer a mesa
da assembleia e o público presente sobre a situação financeira da junta de freguesia e
não o presidente da Junta. Assim, dado ser essa a função do tesoureiro a senhora
Fernanda Galvão espera que esta situação não se repita, até porque o tesoureiro deve
estar preparado e informado de tudo caso tenha de substituir o presidente da junta de
freguesia.-

--

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 vinte e duas horas e vinte cinco minutos, da qual se lavrou a
presente ata que vai ser assinada por mim, Sofia Cristina Linhares Nunes, e todos os

-- Não havendo
presentes.
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Pagamentos ao Executivo no Mandato

de 2009-2013

20ro 20LL 20L2 20L3 Total
Cláudia

1000.00

450.64

Nelson

1000.00

450.64

José

1450.64
(6.60 Meses)

1675.96

2637.84

5764.44
126.32 Meses)

22s.OO

3956.76

418L.76
(19.03 Meses)

3297.24

3297.24
(12 Meses)

Maria

Joana

Gratificação
Mensal
Presidente

274.77*48

Doações
13188.96-3297.24
9871.72

Secretário
Tesoureiro
Total

219.821',48
2L9.82x'.48

10551.36-5632.40
10551.36

-5764.M

4918.96
4786.92
L9.577.60

Dividâs à tomada de Posse

Facturas Pagas

Lglt0lz0tS
Valores
rozr.so (267.89*4)

õa i xa ng ríco I a

órdenados

--19!99§

oqgplg

1164.00

257.17
CGD-- Saldo N

7097.O9
Facturas Por Pagar
s744.t7
Proi. Mendes
Prãi rrtains Pqçglg Alletg

685L.t7

Resumo de Pagamentos Mensais
Ordenados e encargos

ComPensaçóes-7t4'4t

t

Ordenados- 2430.88
Encargos - 300.00
3.4450.29

Carrinha Citroen
fvtaterial de Escritório

5327.t8

