
Ata da Sessão Ordinária de Doze de Dezembro de Dois Mil e Quinze.

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas dezanove horas e trinta 

minutos, reuniu a assembleia de freguesia de Carapito sob a presidência do senhor José 

Francisco Lopes Baltazar e secretariada pelo primeiro secretário, Álvaro José Caseiro de 

Almeida, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior;

Ponto Dois: Aprovação do orçamento para dois mil e dezasseis;

Ponto Três: Outros assuntos do interesse da freguesia.

A sessão começou com a leitura da ata da assembleia anterior. Após a leitura, o presi-

dente da Junta alertou para o facto de ter faltado referir que tinha sido aprovado um apoio 

no valor de mil euros ao Clube Cultural e Recreativo de Carapito, para ajuda na mudança 

dos alumínios da Sede e Salão de Festas. Não havendo mais alterações a fazer, a ata foi 

aprovada por unanimidade dos membros presentes.

Passou-se depois ao segundo ponto da ordem de trabalhos, sobre a aprovação do or-

çamento para dois mil e dezasseis. O presidente da Junta tomou a palavra, dizendo que a 

principal aposta para o ano de dois mil e dezasseis seria na requalificação da Sede, em ar-

ruamentos e em sinalização. Relativamente à Sede, disse estar a ser elaborado um projeto 

para a sua requalificação geral e que depois disso deverá ser feito o pedido de orçamento 

a todos os empreiteiros da freguesia. Acrescentou depois que espera receber cerca de dois 

mil e quinhentos euros da Câmara Municipal, para serem usados em diversas obras. Não 

tendo sido pedidos esclarecimentos, o orçamento foi votado e aprovado por unanimidade.

Passou-se depois ao terceiro e último ponto da ordem de trabalhos. O presidente da Jun-

ta começou por dizer que tinha ficado descontente com o facto do orçamento da Câmara 

Municipal para o ano de dois mil e dezasseis não contemplar qualquer apoio à freguesia de 

Carapito, descontentamento esse que já tinha transmitido ao Presidente da Câmara, dado 

que outras freguesias tinham sido contempladas com verbas significativas. Sobre o acordo 

de exploração entre a Junta de Freguesia de Carapito e o senhor Marcolino Sá e Melo, 

relativo ao Parque Eólico do Pisco, o Presidente da Junta disse que este estava pronto a ser 

assinado entre os dois, tendo havido acordo mútuo. O Presidente da Junta disse de seguida 

que o senhor Fernando da Cruz Caseiro tinha pago à Junta de Freguesia cinco metros qua-

drados de terreno que tinham sido ocupados indevidamente no decorrer do muramento 

de um terreno seu.

O Presidente da Assembleia disse depois ter recebido um pedido do senhor Rui Carlos 

Tenreiro para compra de um terreno à Junta de Freguesia. Após ter sido lido, o pedido foi 

aprovado, ficando os membros da Assembleia encarregues de fazerem a respetiva mar-

cação.
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O senhor Luís Filipe Varandas disse ter recebido um pedido da senhora Aida para arranjo 

de um caminho. O Presidente da Junta disse que iria fazer a avaliação da situação, tendo dito 

também que existem alguns muros na freguesia, alguns deitados abaixo por desco-nheci-

dos, que precisavam de arranjos e que a Junta de Freguesia iria arranjar. No seguimento 

da discussão, o Presidente da Junta disse que o senhor Paulo Tenreiro tinha comprado um 

terreno à Junta de Freguesia, num total de trezentos e quarenta e cinco metros quadrados e 

que ainda não tinha sido pago. A Assembleia disse que ele devia ser informado novamente 

acerca do pagamento e que, caso contrário, este poderia ser vendido a outro interessado.

Finalmente, o senhor João Vaz informou que tinha tido conhecimento de que as profes-

soras das escolas de Carapito estacionavam os carros dentro do terreno da escola, o que 

limitava as atividades desportivas dos alunos, que tinham medo de provocar algum dano 

nas viaturas. O Presidente da Junta disse conhecer a situação e que também já tinha rece-

bido alertas quando o estacionamento era feito na estrada, junto à escola, por também não 

ser o melhor lugar. O senhor João Vaz disse então que o melhor lugar seria mesmo na Praça 

e que isso mesmo deveria ser transmitido às professoras.

E não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas, e, 

para que conste, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada.

O Presidente da Assembleia:

O Primeiro Secretário da Assembleia:
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