
Ata da Sessão Ordinária de Dezassete de Setembro de Dois Mil e Dezasseis.

Aos dezassete dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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 da segunda revisão do orçamento da receita e despesa,

Ponto Três: Outros assuntos do interesse da freguesia.

A sessão começou com a leitura da ata da assembleia anterior. Não havendo alterações ou 

esclarecimentos a fazer, a ata foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.

Passou-se depois ao segundo ponto da ordem de trabalhos. O presidente da Junta fez uma 

apresentação da segunda revisão do orçamento, cuja alteração incluiu a construção de 

um parque de lazer junto ao Parque da Lameira da Ribeira. Após apresentar o projeto, que 

consiste essencialmente na criação de uma mini praia fluvial, o presidente da Junta pediu a 

opinião da Assembleia, dizendo estar também aberto a propostas de melhoria. A Assem-

bleia concordou com o projeto, não apresentando, no momento, propostas de melhora-

mento. O orçamento foi depois levado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade 

dos membros presentes.

Por fim, passou-se à discussão do terceiro e último ponto da ordem de trabalhos. No segui-

mento do assunto anterior, o presidente da Junta disse ainda não ter recebido o projeto 

para os arrumos a serem construídos junto às casas de banho públicas, pelo que esse in-

vestimento só deveria realizar-se no próximo ano. De seguida, o presidente da Junta disse 

ter já uma nova versão do projeto de requalificação da sede da Junta de Freguesia, no qual 

tinham sido incluídas as alterações propostas na assembleia anterior. Depois, mostrando 

novamente o projeto, perguntou à Assembleia se havia mais alguma alteração a fazer. Não 

havendo alterações, o presidente da Junta disse que o projeto iria então ser entregue a 

todos os empreiteiros de Carapito. Foi depois feita uma lista com os seguintes nomes: 

António Diogo Tenreiro, Luís Pires, Fernando Invêncio da Fonseca, Manuel Navoeiro e Al-

berto Cardoso Santos, que iria depois ser confirmada pelo presidente da Junta, para que 

não faltasse nenhum empreiteiro sedeado em Carapito.

Sobre o parque de lazer a ser construído junto ao Parque da Lameira da Ribeira, o presidente 

da Junta disse haver ainda a possibilidade de ser feita uma candidatura com possibilidade 

de financiamento de quarenta por cento para o projeto, mas que para isso seria necessário 

apresentar já alguma coisa feita. Assim, o presidente da Junta disse que iriam continuar a 

trabalhar no parque de lazer, dentro das possibilidades financeiras da Junta de Freguesia.

Depois, o presidente da Junta disse que estava também a ser estudada a possibilidade de 
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criação de um espaço na freguesia que pudesse ser usado como museu, sala de exposições, 

posto de turismo, entre outras funções. Disse ter já um espaço em vista, mas que o valor 

requerido pelo arrendamento era de cento e cinquenta euros mensais, o que lhe pareceu 

elevado. A Assembleia também achou o valor elevado e pediu que a proposta fosse mais 

elaborada e se tentasse reduzir o valor. O presidente da Junta disse que iria continuar a tra-

balhar no assunto e que manteria a Assembleia informada.

Depois, o presidente da Junta disse que lhe foi transmitido pelo senhor presidente da Câ-

mara Municipal que era sua intenção passar a custear o almoço de todos os alunos da 

escola primária e do jardim de infância de Carapito.  O presidente da Junta disse ainda que 

aceitaria a proposta, mas que isso iria requerer a contratação de uma nova funcionária pela 

Junta de Freguesia, para acompanhar os alunos no almoço, tendo o presidente da Câmara 

dito que ajudaria a custear a contratação da funcionária. Dado que a Assembleia nada teve 

a opor-se, o presidente da Junta disse que iria ver com os restantes elementos da Junta de 

Freguesia quem seria a pessoa mais adequada para o lugar.

O presidente da Junta transmitiu depois algumas informações gerais. Informou que tinha 

sido ligada, de forma permanente, a água para o pio do terreiro, que a Caminhada na 

Natureza que se tinha realizado em Carapito no passado dia sete de agosto tinha corrido 

muito bem, com uma participação de cerca de duzentas e vinte pessoas e que tinha termi-

nado a limpeza de ruas. Disse ainda que, relativamente à limpeza de ruas, nem tudo tinha 

corrido bem, mas que no próximo ano esses problemas iriam ser corrigidos.

Depois, Luís Varandas perguntou se a situação do terreno vendido ao senhor Paulo Tenreiro 

já estava resolvida. O presidente da Junta disse que ainda não estava. A Assembleia disse 

então, mais uma vez, que a Junta de Freguesia deveria notificá-lo, por carta, para que fiz-

esse o pagamento. Em caso de não poder fazer o pagamento a pronto, que indicasse como 

pretendia fazê-lo, e quando.

Por fim, Francisco Sobral perguntou se a situação do senhor Paulo Caetano, relativa ao pa-

gamento dos dias que tinha trabalhado para a Junta de Freguesia e ao pagamento de um 

terreno junta à sua casa, já estava resolvida. Relativamente a este assunto, o presidente da 

Junta disse que já estava tudo saldado.

Não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a sessão pelas vinte e três horas e lavrada 

a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada.

O Presidente da Assembleia:

O Primeiro Secretário da Assembleia:

Junta de Freguesia de Carapito

2/2


