Junta de Freguesia de Carapito

Ata da Sessão Ordinária de Dezasseis de Dezembro de Dois Mil e Dezasseis.
Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, 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 e Grandes Opções do Plano para dois mil e dezassete;
Ponto Três: Outros assuntos de interesse para a 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 começou
por pedir a palavra para dar as boas vindas ao novo elemento da Assembleia de Freguesia,
o senhor Manuel Salvador Fonseca Navoeiro, que veio substituir o senhor António Diogo
da Ascensão Tenreiro, que tinha apresentado a renúncia ao seu mandato. De seguida, o
presidente da Junta fez uma explicação geral do orçamento para o ano de dois mil e dezassete, onde identificou as principais obras que pretendia concretizar. As obras em questão
são, nomeadamente: a requalificação da Junta de Freguesia; a construção de uma nova
paragem de autocarro na zona das Boiças; a continuação da construção do novo parque
de lazer na Lameira da Ribeira e, se possível, a construção de um armazém junto às casas
de banho públicas. Após alguns esclarecimentos, o Orçamento e Grandes Opções do Plano
para dois mil e dezassete foram levados a votação, tendo sido aprovados por unanimidade
dos membros presentes.
Por fim, passou-se à discussão do terceiro e último ponto da ordem de trabalhos, em que o
presidente da Junta apresentou vários assuntos.
Primeiro: informou a Assembleia de Freguesia acerca das conclusões da última Assembleia
Municipal, no que a Carapito dizia respeito, e que a seguir se descrevem. A Câmara Municipal apresentou em orçamento:
- colaborar na requalificação da escola Primária de Carapito, num total de cinquenta mil
euros e a disponibilizar paralelos para arruamentos, no total de vinte e sete mil euros;
- arranjar a estrada que liga Carapito e Queiriz, todos os caminhos que ligam aos aviários
da freguesia, à pocilga e à quinta do Brás;
- ajudar na requalificação da sede da Junta de Freguesia;
- requalificar o Dólmen número um de Carapito;
- arranjar o caminho das Boiças.
Disse ainda que, com base no orçamento apresentado, tinha votado favoravelmente o orçamento municipal, por este mostrar um claro benefício para a freguesia de Carapito.
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Segundo: informou que a Junta de Freguesia tinha comprado um terreno na Lameira da
Ribeira, no valor de três mil e quinhentos euros, cuja parcela pertencia aos senhores Armando Augusto Gonçalves e Amélia Gonçalves; que tinha negociado com os senhores Manuel
Barranha, Fernando Barranha e Teresa Barranha a troca de um outro terreno, na mesma
zona, por outros de área total equivalente junto a terrenos seus, tendo a senhora Teresa
Barranha prescindido da troca. Depois de questionada a Assembleia sobre possibilidade de
realização da troca, esta foi aprovada por unanimidade. Por fim, disse que faltava apenas
adquirir uma parcela entre os dois terrenos, para que toda a área junto ao futuro parque de
lazer da Lameira da Ribeira, do outro lado do caminho, pertencesse à Junta de Freguesia.
Terceiro: disse ter sido chamado pela Associação Menina do Rosário de Carapito para ajudar
numa outra troca de terrenos, em benefício da referida associação, cujo objetivo era que
a Junta de Freguesia trocasse um terreno seu com outro do senhor José Gomes e que seria necessário para a construção a levar a cabo pela a Associação e disse ter sido feito um
acordo verbal entre as duas partes, sem quaisquer requisitos adicionais. Perante a proposta,
a Assembleia aprovou a ação.
Quarto: informou que o senhor Rui Manuel dos Santos tinha comprado um terreno à Junta
de Freguesia, com uma área de cento e quarenta e quatro metros quadrados, tendo também já feito o pagamento, no valor total de mil quatrocentos e quarenta euros.
Quinto: informou que os senhores João Caseiro e António José Nunes de Campos tinham
feito pedidos de compra de uns metros de terreno à Junta de Freguesia, tendo a Assembleia
de Freguesia deixado a disponibilidade para fazer as marcações.
Sexto: informou que o senhor Paulo Tenreiro não tinha ainda feito o pagamento do seu
terreno nem sugerido nenhum plano de pagamento, pelo que a Junta de Freguesia iria
notificá-lo por carta.
Sétimo: informou que a Junta de Freguesia tinha contratado a senhora Isabel Barranha Rodrigues para o acompanhamento das crianças que se deslocavam das escolas para o Centro
de Dia para almoçar e que, tendo sido informado que a senhora Edite Batista iria pedir
licença de maternidade num futuro próximo, iriam contratar uma pessoa para a substituir.
Não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a sessão pelas vinte horas e quarenta e
cinco minutos e lavrada 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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