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ATA Nº 9 

 
Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco minutos, na delegação de Frielas da Junta de 

Freguesia, sita no largo Capitão Oliveira Mata, nº 9, reuniu a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

• INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

• PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

• PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1. ATA Nº 8 DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 30/09/2014 
2. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2015 (Aprovação nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro). 

Proposta da Junta de Freguesia. 
      1.1 ORÇAMENTO  
      1.2  PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTO  
      1.3  PLANO DE AÇÕES MAIS RELEVANTES  
 
3. APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA 2015 (Aprovação nos termos da alínea m) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro. Proposta da Junta de Freguesia). 

 

4. TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA 2015 (Aprovação nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro. Proposta da Junta de Freguesia). 

 

5. ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO – ACORDO DE AFETAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS (Aprovação nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro). 
 

6. PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO. (Aprovação nos termos da alínea j) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro). Proposta da Junta de Freguesia. 

 

7. GESTÃO DE FREGUESIA (Apreciação ao abrigo do disposto da alínea e) do nº 1 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12de Setembro. 

Informação escrita da Presidente da Junta. 

 
O Sr. presidente da assembleia deu início aos trabalhos e informou dos pedidos de substituição apresentados pelos eleitos: 
 
PS: INÊS FERREIRA por 300 dias e PAULO DUARTE, LEONILDE SILVA, ANDRÉ GOMES, CÉLIA DAVID e LUIS GRAVE 
RODRIGUES só para esta data; 
CDU: SANDRA SANTOS por 360 dias e HELENA VIANA, NUNO MORENO e RUI SANTOS para esta data; 
LSM: JOSÉ BAGINHA só para esta data; 
 
Foram os mesmos substituídos pelos cidadãos imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, tendo a assembleia ficado 
com a seguinte composição: 
 
Partido Socialista : João Bernardino, Hugo Cunha, Álvaro Cunha, Isabel Vale, Maria Espinho, André Antunes, Tiago 
Caneiras e Lurdes Gouveia; Coligação Democrática Unitária : Gonçalo Caroço, Henriqueta Sabino, Manuel Oliveira, 
Catarina Reis, Vera Cruz, Ana Almeida e Ema Borrego; Coligação Loures Sabe Mudar:  Jerónimo David e Carla 
Cardoso, BE: Ricardo Nunes. 
 
Pelo Executivo da Junta  a Presidente Glória Trindade e os vogais Flávio Soledade, Hugo Bernardino, Carlos 
Figueiredo, João Breia e Paulo Santos. 
 
No período atribuído ao público houve uma intervenção do cidadão Fernando Castanhinha que fez uma explanação 
sobre os graves inconvenientes que podem resultar da eventual construção de um supermercado junto à escola Maria 
Velada, na área atualmente ocupada por árvores da espécie eucalipto. Referiu diversos problemas, quer no âmbito da 
construção, quer posteriormente na exploração e pediu o apoio dos eleitos para evitar a situação. 
 
A senhora presidente da junta deu algumas explicações e informou que partilha das mesmas preocupações dos 
moradores. 
 
O eleito Gonçalo Caroço questionou o facto de o projeto em questão ter sido alterado em 2009, e se a junta tinha tido 
conhecimento desse facto, ao qual a Sra. Presidente respondeu que não teve qualquer conhecimento desta situação. 
 
A sessão teve continuidade com a leitura da correspondência. 
 
No período antes da ordem do dia, deram entrada na mesa duas moções uma da CDU com o título “Pela Autonomia do 
Poder Local”, moção “A” e a “B” apresentada pelo B.E ”SAUDAÇÃO”. As duas foram admitidas para discussão e votação. 



                        Assembleia de Freguesia da União das Freguesias 

                                     de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

~ 2 ~ 
 

 
Apesar de o eleito André Antunes ter pedido de imediato um intervalo de 5 minutos e dado haver um pedido de 
intervenção, foi dada a palavra à sra. presidente da junta que relativamente á moção “A”, disse que cumpria a lei. Informou 
que já tinha reunido com os trabalhadores da Freguesia e com os representantes sindicais dos mesmos. Manifestou acordo 
com a moção, reafirmando que tem que cumprir a lei em vigor e que logo que sejam assinados os primeiros acordos entre 
autarquias e governo, a Junta de Freguesia procederá à reposição do horário anterior. 
 
Sobre a moção “B” disse a senhora presidente que a autarquia não tem qualquer responsabilidade no fato de haver monopólio 
nos transportes na Freguesia, dependendo a alteração de organismos do poder central. No entanto constantemente se 
encetam esforços no sentido de melhorar as condições de transporte dos moradores. 
 
A eleita Henriqueta disse que a empresa de transportes Barraqueiro tem crescido graças aos utentes de Santo António dos 
Cavaleiros, não sendo concebível, no seu entender, que existam diferenciações de preços entre utentes que moram nas Torres 
da Bela Vista e os da Cidade Nova sendo que a distância que os separa é mínima. Esta empresa tem por obrigação servir os 
utentes no mesmo território sem diferenciação de preços, como existe atualmente e ter em consideração a nova realidade 
implantada na freguesia, o Hospital Beatriz Ângelo. 
 
Gonçalo Caroço disse que a Freguesia não está bem servida e que deveria existir uma única coroa para todo o território, sendo 
o Governo da Republica o grande responsável pelos aumentos das tarifas e desenhos das coroas que servem as populações. 
 
No que concerne ao horário de trabalho mencionado na moção apresentada, no seu entender parecia-lhe que a Sra. 
Presidente defendia as quarenta horas de trabalho e lembrou que a contratação coletiva é um direito dos trabalhadores. 
 
A Sra. Presidente referiu que a junta paga à Barraqueiro uma carreira para servir os utentes de Santo António e Frielas; 
relativamente ao horário laboral, é favorável às 35 horas semanais e que no caso de serem 40 deveria ser paga a diferença de 
salário, o que de momento a Lei não permite. 
  
O eleito Tiago Caneiras lembrou que a Barraqueiro é uma empresa privada e tem toda a legitimidade para decidir os seus 
modos de operar e as tarifas aplicar nos territórios onde opera, uma vez autorizada pelo Governo. 
 
O eleito Gonçalo disse que a empresa de transportes Barraqueiro é privada mas presta um serviço público, logo tem de dar 
respostas á sociedade e população servida, devendo cumprir os requisitos de serviço publico. 
 
O eleito André Antunes referiu que as intervenções anteriores têm todas o objetivo consensual de uma melhoria dos serviços 
prestados no sistema de transportes e com uma coroa de serviço única, iriam com certeza melhorar a qualidade de vida de 
todos os seus utentes, mas ressalvou que nesta matéria a competência de poder decidir e obrigar a futuras alterações, está 
sobre a tutela do Governo, autoridade metropolitana de transportes, e não da Junta. Aliás na camara também adjudicaram os 
transportes escolares á Barraqueiro. 
 
Seguiu-se um intervalo de 5 minutos. 
 
Retomados os trabalhos o presidente da assembleia deu a palavra ao membro do executivo da junta de freguesia Sr. Paulo 
Santos que a tinha pedido ao abrigo do número 3 do Artigo 24/A do Regimento. 
 
Disse que em matéria de transportes o partido que representa e que atualmente lidera o governo, cumpre a Lei, embora 
gostasse de ver melhorias na forma de serviço da operadora na freguesia. 
 
Relativamente ao contrato coletivo de trabalho é uma questão que ambas as partes com entendimento poderão denunciar. 
 
Gonçalo Caroço referiu que os eleitos, em caso de quererem falar, terão que cumprir o regimento, sendo que a anterior 
intervenção do elemento do executivo não foi em defesa da honra mas em defesa do partido. 
 
Sobre os transportes e a moção apresentada pelo B.E a CDU propôs que no 6º parágrafo fosse substituída a palavra 
“anuência” por “decidido e apoiado”, o que foi aceite pelo subscritor. 
 
O eleito André Antunes disse que o PS concorda com as 35 horas semanais de trabalho, mas não concorda que a Lei não seja 
cumprida, lei essa com a qual também não concordamos. A manter-se as 40 horas semanais, elas deveriam ser devidamente 
remuneradas, pois atualmente trabalha-se mais, mantendo-se os salários, sendo que o custo de vida aumentou e a carga fiscal 
aplicada pela atual estrutura governamental também. Salientou que este aumento das horas de trabalho implica também uma 
diminuição dos tempos de lazer das estruturas familiares, levando a uma degradação das condições sociais.  
No dia que os acordos coletivos de trabalho sejam despachados pelo ministro da tutela, também o PS concordará com o teor 
da moção 
 
Não havendo mais inscrições o presidente da assembleia colocou à votação a moção “A” sobre as 35 horas de trabalho, tendo 
a mesma sido rejeitada com 10 votos contra (PS e LSM) e 8 a favor (CDU e BE). 
 
A moção “B” sobre os Transportes, foi aprovada por maioria, com 16 votos a favor (PS, CDU e BE) e 2 contra da coligação 
Loures Sabe Mudar. 
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O presidente da mesa tomou a palavra para agradecer o alerta que tinha sido feito durante o intervalo pelo sr Alcino Rodrigues, 
ilustre ex-presidente da Assembleia de Freguesia de SAC, a quem agradeceu a presença. 
 
De fato a mesa estava a funcionar só com um secretário e havendo um pedido de suspensão por um ano será feita na próxima 
assembleia a respetiva substituição. 
 
De seguida entrou-se no ponto 1 da ordem de trabalhos tendo sido posta à discussão a ata nº 8, a qual, após uma correção 
pedida pelo eleito Gonçalo Caroço, foi aprovada com 12 votos a favor e 6 abstenções por não terem estado presentes. 
 
Entrando no ponto 2 da ordem de trabalhos, o presidente da mesa pediu para que os três sub pontos fossem discutidos em 
conjunto e depois votados em separado.  
 
Assim deu a palavra à senhora presidente da junta que fez algumas explicações prévias, chamando a atenção para o fato de 
ter havido uma alteração substancial na delegação de competências por parte da Camara Municipal o que impede a Junta de 
canalizar verbas para investimento. 
 
O eleito Gonçalo Caroço solicitou esclarecimentos em função da análise comparativa, com o ultimo orçamento, sobre a 
redução de receitas no IMI 6.000,00 Euros, 45.000,00 Euros de Ocupação de Via Publica e 17.000,00 Euros em Publicidade. 
 
Solicitou também esclarecimentos sobre os valores indicados para o “instituto de emprego e formação profissional”, o aumento 
da verba dos “Correios” e a diminuição de apoios nos aspetos desportivos. 
 
A Sra. Presidente esclareceu que o orçamento da receita faz-se com a média aritmética dos últimos dois anos. Sobre a 
questão do IMI este é efetuado sobre a mesma média aritmética da receita e como não se consegue detetar se é falta de 
pagamento ou é por ainda não ter sido feita a devida transferência, daí ser apresentado um valor menor.  
 
Sobre a ocupação de via publica e publicidade, por força da lei a maioria da publicidade passou a ser isenta e como tal refletiu-
se em perdas significativas de receitas no ano 2014. 
 
No que respeita ao IEFP, a redução deve-se ao fato de não ter sido possível a colocação de pessoal do fundo de desemprego 
ao abrigo dos programas CEI e CEI+. 
 
Continuando no uso da palavra a sra presidente esclareceu que no referente aos correios, o aumento resulta de uma alteração 
no sistema de funcionamento aumentando a contrapartida da venda de selos. 
 
No que concerne aos recintos desportivos gerarem menos receita, resulta de uma menor utilização dos mesmos. 
 
O eleito Gonçalo Caroço manifestou preocupação, no aspeto da limpeza urbana e gestão dos espaços públicos e manutenção 
de espaços verdes, tendo este orçamento refletido reduções na limpeza urbana de 11.000,00 Euros e zonas verdes 40.000,00 
Euros, na verba com o pessoal da limpeza urbana verificou-se uma redução de 27.000,00 Euros, manifestando que se 
encontra apreensivo e preocupado com estas situações. 
 
Os encargos com as instalações estão a diminuir mas os valores dos encargos mantêm-se, revelando a possibilidade de existir 
verba a mais. 
 
Os serviços de avença na secretaria revelam um aumento de 4.600,00 Euros duplicando o existente, na área da ação social 
existe um aumento de mais 6.000,00 Euros, em contra ciclo existe uma diminuição de 7.000,00 Euros no pessoal do quadro, 
tendo aparecido uma nova rubrica com prémios de desempenho com valores diferenciados. 
 
A Sra. Presidente prestou esclarecimentos sobre os assuntos expostos anteriormente, explicando que a dotação das rubricas 
de despesa só podem fazer face ás receitas previstas. Bom seria ter mais dinheiro para utilizar. 
 
No que concerne aos espaços verdes, deve-se á redução de 10% relativa aos preços anteriormente praticados, conforme 
determina a Lei na renovação de contratos. 
 
A diminuição da verba com o pessoal tem diretamente a ver com o facto de a junta se encontrar com menos 11 pessoas nos 
quadros, por reforma e por mobilidade. 
 
Continuando no uso da palavra a senhora presidente informou que os encargos com as instalações estão diretamente ligados 
ao facto de alguns serviços terem passado para a Câmara Municipal. 
 
No ponto de aumento de capital da rubrica das avenças, prende-se com a contratação de uma licenciada em gestão 
autárquica, devido á falta de pessoal especializado, tendo proposto um ano de avença para esta situação que vinha de um 
estágio profissional. 
 
Na área da ação social, também devido á falta de pessoal, efetuou-se uma avença a uma licenciada na área, com a diferença 
de ser apenas por um período de 6 meses, pois se não for por avença não se consegue colmatar as faltas de pessoal.  
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No ponto dos prémios de desempenho, visto que existe o SIADAP e devido ao facto de o orçamento de estado de este ano 
permitir, foi possível cabimentar os prémios de desempenho, sendo que só estão previstos dois prémios, o possível para o 
universo de funcionários ao serviço. 
 
O eleito Gonçalo Caroço referiu o facto de existir aumento com as senhas de presença, no plano de investimentos, não 
aparece o festival, o gabinete do GIPS, ações da proteção civil e ordem pública e foram criadas verbas para a criação do 
boletim de informação e ações de formação, no P.P.I, o investimento de 20.000 euros nas escolas e requalificação de 
passeios. 
 
A Sra. Presidente referiu que relativamente ao festival Multicool estão a tentar reformular o mesmo, evitando tantos custos e 
descentralizando as atividades e no que concerne ao GIPS, este está referido na rubrica 04. 
 
Relativamente ao boletim informativo das atividades da freguesia é uma nova ferramenta de informação, dos serviços ao 
público, disponibilizado pela junta.  
 
Relativamente às ações de formação é obrigatória no contrato coletivo de trabalho 35 horas anuais de formação. 
 
A rubrica da Proteção Civil, tem a ver com o fato de existir contabilisticamente forma de pagamento de serviços gratificados, 
prestados a nível de segurança pela polícia de segurança pública. 
 
No que se refere ao PPI, não há alternativa pois as continuas inspeções e acompanhamentos por parte dos técnicos da 
Câmara Municipal, não permitem definir livremente as obras a executar. Dado se estar a dar cumprimento ao acordo de 
execução e interadministrativo celebrado, ficamos quase limitados a intervenções de manutenção e conservação. 
 
Reafirmou a senhora presidente que é a Camara que determina as obras a serem executadas, informando os locais de 
intervenção, resultando com este funcionamento uma clara perda de autonomia da Junta na opção sobre as obras a efetuar na 
área da freguesia. 
 
Não havendo mais pedidos de esclarecimento procedeu-se á votação deste documento, obtendo os seguintes resultados: 
 
ORÇAMENTO, aprovado com 10 votos favoráveis, 1 abstenção e 7 votos contra. 
Foi feita uma declaração de voto pelo grupo da CDU relativa a esta matéria, que se junta a esta ata e dela fará parte. 
 
PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTO , aprovado com 10 votos favoráveis, 1 abstenção e 7 votos contra. 
 
PLANO DE AÇÕES MAIS RELEVANTES , aprovada com 10 votos favoráveis, 1 abstenção e 7 votos contra. 
 
Entrando no ponto 3, foi dada a palavra à Sra. Presidente que prestou diversas informações, dando a conhecer a situação dos 
trabalhadores, tendo revelado que a autarquia perdeu 13 trabalhadores na globalidade dos serviços. 
 
Não havendo pedidos de intervenção dos eleitos, procedeu-se á votação, tendo este documento sido aprovado por 
unanimidade. 
 
Continuando os trabalhos foi dada a palavra à sra presidente para uma introdução ao ponto 4 da ordem de trabalhos, Tabela 
Taxas e Licenças para o ano 2015. 
 
Sobre esta matéria a Sra. Presidente esclareceu que tinham existido reclamações sobre as taxas aplicadas aos cães de caça, 
por os valores que estavam a ser cobrados serem um pouco elevados. Foi analisado o problema e encontrou-se uma fórmula, 
dentro da Lei, que permite uma ligeira redução das mesmas. 
 
A eleita Henriqueta pediu a palavra para informar que não tendo havido resposta às reclamações da CDU em relação às taxas 
aplicadas no posto médico em Frielas, a bancada da CDU iria votar contra este documento. 
 
A Sra. Presidente explicou que este serviço anteriormente era apoiado pela Camara Municipal de Loures com uma verba de 
12.000,00 Euros anuais para se prestar os cuidados de saúde a esta população e que o atual executivo não apoia com valor 
algum. Apesar da redução de custos que este executivo da junta conseguiu, não é possível fazer as reduções reclamadas.  
 
O eleito Gonçalo Caroço disse que a proposta anteriormente apresentada pela CDU não era uma proposta penalizadora, mas 
dado este executivo da junta ter decidido manter os preços, votariam contra. 
 
Não havendo mais interessados em usar da palavra, procedeu-se à votação da TABELA DE TAXAS E L ICENÇAS PARA 2015 

tendo a mesma sido aprovado com 10 votos favoráveis, 1 abstenção e 7 votos contra. 
 
Ponto 5 - Adenda ao acordo de execução – Acordo de afetação de recursos humanos entre o município de Loures e União de 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. 
 
A Sra. Presidente da Junta deu algumas informações sobre esta proposta. 
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Não havendo eleitos inscritos o presidente da assembleia colocou a proposta a votação, tendo esta sido aprovada por 
unanimidade. 
 
Ponto 6 - Atribuição de Topónimo – acesso casa mortuária de Santo Antonio dos Cavaleiro – Rua das Carmelitas 
 
A sra. presidente da junta explicou o porquê desta proposta de topónimo para o espaço junto da casa mortuária, da Igreja de 
Santo António dos Cavaleiros, a qual sem discussão foi aprovada por unanimidade. 
 
Ponto 7 - Gestão de Freguesia 
 
O eleito Sr. Oliveira referiu o facto de existir elevada corrosão em alguns candeeiros do jardim em Frielas, devido á micção dos 
canídeos, referiu também que permanece a situação do lixo na azinhaga das Alfarrobeiras devido aos recipientes ali colocados 
terem dimensões reduzidas. 
 
 A Sra. Presidente informou que já estava ao corrente desta situação anteriormente relatada e que esta matéria estava em fase 
de resolução e tinha já informado a EDP da degradação dos postes. 
 
Terminados os trabalhos e não havendo mais intervenções, tendo a assembleia deliberado de acordo com o nº 3 do art. 92 
da lei nº 169/99 de 18 de Setembro, aprovar por unanimidade a ata em minuta a fim de produzir efeitos imediatos, o 
Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 23 horas e 55 minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de 
aprovada vai ser assinada. 
  

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

(JOÃO MANUEL CRUZ BERNARDINO) 

 

1º SECRETÁRIO DA MESA EM EXERCÍCIO 

(HUGO CUNHA) 
 

 

 


