
Ata Número Dezassete 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 

vinte e uma horas, no Edifício da Junta de Freguesia em Ferreiró, reuniu a 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro 

Maior e Parada, sob a presidência de Carlos Manuel Amorim Cardoso, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período de Antes da Ordem do Dia:  

a) Apreciação e votação da Ata n.º 16 - Quadriénio 2017/2021;  

b) Outros assuntos.  

2. Período da Ordem do Dia: 

a) Informação do Sr. Presidente de Junta sobre atividade da Junta de 

Freguesia e sua situação financeira; 

3. Período de Depois da Ordem do Dia (período para intervenção do 

público). 

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Sr. Carlos Manuel 

Amorim Cardoso, deu início à reunião verificando a presença de todos os seus 

membros, tendo sido registadas as faltas do Sr. Paulo Andrade e do Sr. Sérgio 

Moninhas. 

Da ordem de trabalhos constava no Período de Antes do Ordem do Dia, 

alínea a): Apreciação e votação da Ata n.º 16 - Quadriénio 2017/2021. 

Após a leitura da ata, o Sr. António Ramalho observou que as atas devem 

plasmar o que foi dito, o que não acontece nesta ata e pediu que fique registado na 

ata da corrente reunião o que foi dito na última reunião. Na ultima Assembleia 

referiu como motivos para aumento da receita do Município, para além da derrama, 

o seguinte motivo: o IMI reduziu de 0.50 para 0.32, contudo a Câmara Municipal 

recebeu anualmente 5 milhões de euros a mais. Falta ainda referir na ata que o Sr. 

António Ramalho foi a todas as reuniões da Assembleia Municipal e que em duas 

delas pediu para que a obra da Urbanização 25 de abril fosse realizada, portanto 

também deu o seu contributo para a execução desta obra. 



A Sra. Catarina Ferreira disse que não constava da ata a seguinte 

observação, feita por si na assembleia anterior. Relativamente à questão sobre as 

obras de saneamento junto a uma exploração agrícola em Outeiro, a Sra. Catarina 

Ferreira disse que embora a visita dos técnicos da Indáqua tenha sido recusada 

inicialmente, mais tarde os técnicos puderam analisar a estrutura e as suas 

fragilidades.  

A ata foi submetida a apreciação, seguida de votação, e foi aprovada com 

seis votos a favor e um voto contra. A Sra. Catarina Ferreira recusou assinar a ata 

depois de aprovada.  

Passou-se ao ponto seguinte do Período de Antes da Ordem do Dia, alínea b) 

Outros assuntos, não tendo havido intervenções. 

Passou-se ao Período da Ordem do Dia, alínea a) Informação do Sr. 

Presidente da Junta sobre atividade da Junta de Freguesia e sua situação 

financeira. O Presidente da Junta informou que a Junta mantém as contas 

equilibradas. Deu por concluído o atual mandato, agradecendo a colaboração de 

todos e dando os parabéns ao Presidente da Assembleia e aos restantes 

deputados. Destacou que na questão da água e saneamento foi importante o apoio 

da Assembleia para a resolução deste problema. Agradeceu também ao seu 

executivo e a todas as associações e afirmou que conclui o mandato com a 

convicção de dever cumprido.  

O Presidente da Assembleia informou que a presente Assembleia teve de ser 

efetuada porque tinha de ser realizada até ao final de setembro, mas trata-se de 

uma assembleia meramente informativa, e que não pode ter deliberações. 

O Sr. António Ramalho disse que irá entrar em férias politicas, deu os 

parabéns ao executivo e acrescentou que podem continuar a contar com ele. 

O Sr. Marco Pereira também deu os parabéns ao executivo e manifestou 

disponibilidade para colaborar. 

Não houve intervenções no período depois da Ordem do Dia. 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada e reunião, da qual se 

lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada. 

 


