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Ata Nº 19 

Quadriénio 2017/2021 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, no salão 

nobre do edifício sede da Junta de Freguesia, na presença de todos os membros da assembleia, 

realizou-se a reunião ordinária da Assembleia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, 

presidida por Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar.  

Após cumprimentar todos os presentes, o Presidente da Mesa informou que o microfone iria 

ser levado a cada interveniente pela funcionária da Junta, Natália Ferreira, que o segurará para que 

não haja contactos físicos entre os membros da assembleia.  

De seguida, o senhor Presidente da Mesa colocou a ata n.º 18, de trinta de setembro de 2020, 

a votação, tendo sido aprovada com oito votos a favor dos membros Ana Carla Gomes, Paulo Gaspar, 

Lino Loureiro, Renato Silva, Isabel Veríssimo, Vítor Tomé, Dulcinda Silva e Márcio Marques e uma 

abstenção de Vítor Boiça, que não se encontrou presente na última reunião. 

De seguida, passou-se aos assuntos ante da ordem do dia. 

Após cumprimentar todos os presentes, Ana Carla Gomes disse que os membros da Bancada 

do PS vêm reconhecer o excelente trabalho feito pelo executivo da União das Freguesias de Monte 

Redondo e Carreira no que diz respeito ao combate à Pandemia. 

A percentagem de infetados na nossa União das Freguesias é de cerca de 2%, o que reflete o 

cuidado da população e a sensibilização que tem sido efetuada, nomeadamente pelo executivo. Para 

não sermos demasiado exaustivos, dado haver um número bastante significativo de atividades 

desenvolvidas, gostaríamos de realçar que, assim que se começou a ouvir falar do COVID-19, o 

executivo da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira começou a tomar um conjunto de 

medidas para ajudar a população, tanto no combate à doença e no auxílio aos grupos de risco, em 

primeiro lugar, como na ajuda ao combate à solidão e ao isolamento.  

Ao longo dos últimos sete meses, o executivo teve sempre como principal preocupação 

divulgar a informação sobre as medidas a tomar para a proteção contra o vírus e sobre toda a 

legislação e indicações da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde que vão sendo publicadas, 

diariamente.  

 Estas informações têm vindo a ser divulgadas diariamente na página do Facebook da União das 

Freguesias de Monte Redondo e Carreira. 

Para aqueles que não têm acesso à internet e/ou às redes sociais, foi elaborada uma edição 

especial do Jornal «Notícias de Monte Redondo e Carreira» com informação relevante sobre a 

Pandemia para esclarecer e ajudar os cidadãos, sendo que o Jornal também traz artigos informativos 

sobre a Pandemia. 
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A Junta de Freguesia integrou o Projeto CLDS 4G Leiria – Sentir o Território (promovido pela 

ADASCO – Coimbrão), no âmbito do qual divulgou o comércio local, promovendo as gentes, os 

produtos e os recursos localmente disponíveis, de modo a contribuir para o crescimento 

socioeconómico e desenvolvimento da freguesia, através de um catálogo online e também de vales de 

desconto no jornal de dezembro. 

Ao longo destes meses, o executivo tem vindo a publicar frequentemente anúncios de 

agradecimento individuais a profissões que se mantêm ativas nesta pandemia, como os Bombeiros, os 

Enfermeiros, os Carteiros, as Forças de Segurança, entre outros. 

Decorreu a Campanha Monte Redondo e Carreira Fica em casa (seguimento da campanha da 

Câmara Municipal de Leiria). 

A União das Freguesias participou em vários projetos para auxiliar no controlo da Pandemia, 

como o Movimento Maker Portugal, que dotou a Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados 

Norte com viseiras, incluindo proteção para os profissionais da sede da Unidade em Monte Redondo e 

das Extensões de Saúde do Coimbrão e Monte Real e Carvide.  

Foi criado o desafio  "Comida Quente, Coração que Sente" – um desafio a particulares e 

empresas para doação de refeições a serviços essenciais da Freguesia (Posto Médico, GNR e BVL). 

Estabeleceu-se uma Parceria com a Freguesia da Bajouca, com empresas e voluntários, para 

fazer 5.500 máscaras para doar a instituições de Monte Redondo e Carreira e Bajouca. 

Na página do Facebook da Junta de Freguesia foram criados momentos interativos relativos a 

várias áreas como cultura, religião, saúde e economia, entre outros.  

Os espaços públicos foram alvo de desinfeção, bem como a igreja e o Lar Nossa Sra. da 

Piedade.  

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira em articulação e parceria com o 

Município de Leiria e a Conferência São Vicente Paulo de Monte Redondo ajudou este ano cerca de 60 

famílias com a oferta de cabazes. 

Dado que este ano não foi possível oferecer o Almoço de Natal à população sénior, a Junta de 

Freguesia distribuiu uma oferta aos maiores de 65 anos da Freguesia que se inscreveram e que chegou 

a mais de 560 pessoas distribuídas por mais de 300 casas, por cerca de 40 voluntários, o que 

demonstra a união e solidariedade dos monterredondenses e carreirenses. 

A realização do projeto “Natal em Movimento” que percorreu todos os lugares da Freguesia 

com animação alusiva ao Natal ajudou a manter o espírito natalício e trouxe alegria à população, num 

ano atípico e restrito no que aos festejos de Natal diz respeito. 

A dinâmica que se criou na freguesia com o objetivo de minimizar os efeitos da Pandemia e de 

proteger a população, principalmente os mais idosos e as crianças, não teria sido possível sem a boa 

vontade do executivo e de toda a sua equipa, por isso, consideramos que é relevante deixar esta nota 

de apreço e de louvor pelo trabalho desenvolvido. 
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Após cumprimentar os presentes, Dulcinda Silva solicitou que ficasse em ata o conteúdo do 

email enviado pelos membros do PSD, no qual é referido que, refletindo sobre a situação pandémica 

que se vive e face ao estado de emergência vigente, se apela ao sentido de união e responsabilidade 

coletiva para que se evitem os ajuntamentos, nomeadamente em espaços fechados, pequenos e 

pouco arejados. Considerando que o local para a realização da assembleia é um espaço que tem estas 

características e, tendo em conta o aliviar de restrições, do estado de emergência, decretado pelo 

governo para o período de natal, poderá ter potenciado o risco de contágio acrescido, não 

pretendendo contribuir para este aumento, mas empenhados em manter os direitos e deveres 

democráticos, os membros do PSD consideram haver alternativas para a realização da assembleia. E 

assim propuseram que houvesse uma alteração do local, para um espaço, de maior dimensão, que 

comportasse mais público ou o público que quisesse vir, de acordo com as normas da DGS; ou uma 

alteração da data para uma data posterior com menor potencial risco de contágio, não antes a 10 de 

janeiro; ou então a alteração para via digital, tal como foi opção da última assembleia municipal de 

Leiria. Apesar de ter sido proposto, o Regimento não contempla essa possibilidade, mas há muitas 

formas de reunir online. Ficaram gratos pela atenção que tiveram, pela abertura das janelas e por um 

maior espaçamento.  

 Após cumprimentar todos os presentes, Vítor Tomé referiu que ao longo do ano o que mais se 

tem ouvido é que este ano é para esquecer, no entanto, não é a sua opinião, visto que este ano veio 

para mudar as nossas vidas. Poderia falar acerca das obras feitas na freguesia, mas achou melhor 

destacar o cabaz de Natal oferecido aos mais necessitados pela Câmara Municipal de Leiria e o 

miminho oferecido aos séniores pelo executivo da União das Freguesias. Quem não dá importância e 

valor a estas iniciativas é porque não anda no terreno, uma vez que se vê claramente nos almoços a 

alegria contagiante que se espalha de pessoa para pessoa, enquanto umas conversam e outras se 

reencontram, depois de anos. Como é do conhecimento geral, por causa das restrições obrigatórias 

deste ano, não houve a possibilidade de se realizar o almoço, contudo foi oferecido um miminho que 

deixou as pessoas incrivelmente felizes por se terem lembrado delas. Apesar de estas terem de se 

inscrever, para algumas foi uma total surpresa, devido ao facto de ter sido o seu filho ou o seu 

sobrinho ou até mesmo o seu vizinho a fazer a inscrição.  

A sua intervenção não pretende apenas agradecer ao executivo, mas a todos os voluntários 

que têm feito parte das iniciativas patrocinadas pela União das Freguesias. Em suma, acima de todas 

as obras, estão os valores humanos. Terminou desejando um Feliz Ano Novo para todos. 

Após cumprimentar todos os presentes, Renato Silva disse que, em relação à questão do 

adiamento da presente reunião e, tendo em conta aquilo que foi a intervenção de Dulcinda Silva, seria 

importante frisar um ponto que esclarece toda e qualquer dúvida. No dia 14 de dezembro, o senhor 

Presidente da Assembleia comunicou a data e o local desta assembleia e só no dia 27 de dezembro é 

que os membros do PSD propuseram alterar a assembleia para dia 10 de janeiro. Em relação ao 



Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira  

Concelho de Leiria 

4 

 

distanciamento, mantém-se o que estava nas assembleias anteriores. Por outro lado, quem conhece o 

funcionamento das assembleias ordinárias sabe que esta reunião tem de ocorrer até 31 de dezembro. 

Para além disso, de acordo com a DGS, quando os ajuntamentos são maiores, como aconteceu no 

Natal, isso tem consequências no aumento dos casos de infeções, o que significa que daí a 10 dias não 

estaremos melhor, mas pior. Considera que a DGS ficaria orgulhosa da nossa freguesia, porque 

estamos a cumprir as regras definidas pela DGS. Gostaria de destacar apenas e só uma coisa: dia 14 de 

dezembro foi convocada a reunião para dia 28 e só dia 27 vêm solicitar a alteração da data.  

O senhor Presidente da Assembleia concordou com as palavras do senhor Renato Silva, 

afirmando que era precisamente o que iria dizer. 

Atendendo ao recolher obrigatório até às 23 horas, o senhor Presidente propôs que as 

intervenções do público fossem efetuadas antes da ordem de trabalhos. Após a concordância da 

maioria, o senhor Albano Pinto inscreveu-se para intervir, perguntando como está a sua situação em 

Fonte Cova, visto que aquilo já é um caminho público e quer saber porque é que as pedras lá 

continuam e, se houver algum problema, de quem é a culpa. Por outro lado, vão lá fazer uma ponte, 

mas achava bem que chamassem alguém que percebesse daquilo.  

A senhora Presidente do Executivo cumprimentou todos os presentes e desejou Boas Festas e 

um ano novo com muita energia e saúde. Pediu ao Carlos Santos, tesoureiro do executivo, para 

responder ao senhor Albano Pinto. O senhor Carlos Santos cumprimentou os presentes e desejou um 

bom ano novo a todos com mais saúde. Em relação à intervenção do senhor Albano Pinto, sendo um 

caminho que, de certa forma, não está registado como caminho público, o executivo tem-se munido 

de documentação para poder tomar qualquer decisão em consciência e com responsabilidade. O 

executivo já tomou a decisão de tornar o caminho transitável, com melhorias para todos, porque se 

trata de um problema entre confinantes que a Junta terá de ir resolver sem criar danos nem 

problemas para ninguém, com clareza e transparência. Neste momento, existem umas placas de laje 

maciça para colocar no rio, tendo em conta que houve um senhor que colocou pedras no caminho e 

que as retira depois de o caminho ser transitável. A Junta de Freguesia está a tomar as medidas 

necessárias neste momento para que o caminho fique transitável, para que se possam remover as 

pedras que estão mais a sul. No entanto, é preciso seguir os trâmites legais. 

De seguida, passou-se aos assuntos antes da ordem do dia.  

De seguida, o senhor Presidente da Mesa deu início à ordem de trabalhos: 

No que concerne ao Ponto 1 - RELATÓRIO DA PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE DA 

JUNTA DE FREGUESIA E SITUAÇÃO FINANCEIRA - Apreciação nos termos da alínea e) do nr. 2 do 

artigo 9º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada. 

O ponto foi apreciado. 

Relativamente ao Ponto 2 - AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE 
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FREGUESIA NO ÂMBITO AQUISIÇÃO, COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PLACAS 

TOPONÍMICAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO ILUMINADA -Apreciação, discussão e votação nos 

termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada.  

O ponto foi aprovado com sete votos a favor dos membros Ana Carla Gomes, Paulo Gaspar, 

Lino Loureiro, Renato Silva, Isabel Veríssimo, Vítor Tomé e Dulcinda Silva e duas abstenções dos 

membros Márcio Marques e Vítor Boiça. 

Dando cumprimento ao Ponto 3 - AUTORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA JUNTA DE 

FREGUESIA NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - Apreciação, discussão e votação nos 

termos da alínea g) do nº 1 do artigo 9º do Anexo I à Lei no 75/2013, de 12 de setembro, alterada,  

O ponto foi aprovado com sete votos a favor dos membros Ana Carla Gomes, Paulo Gaspar, 

Lino Loureiro, Renato Silva, Isabel Veríssimo, Vítor Tomé e Vítor Boiça e duas abstenções dos membros 

Márcio Marques e Dulcinda Silva. 

Em relação ao Ponto 4 - PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 - Plano de 

Atividades, Orçamento (Despesa e Receita) e Plano Plurianual de Investimentos - Apreciação, 

discussão e votação nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, alterada.  

O ponto foi aprovado com seis votos a favor dos membros Paulo Gaspar, Lino Loureiro, Ana 

Carla Gomes, Isabel Veríssimo, Renato Silva, Vítor Tomé, dois votos contra dos membros Dulcinda Silva 

e Márcio Marques e uma abstenção do membro Vítor Boiça. 

No que concerne ao Ponto 5 - MAPA DE PESSOAL PARA 2021- Apreciação, discussão e 

votação nos termos da alínea m) do nº 1 do artigo 9º do Anexo à Lei no 75/2013, de 12 de setembro, 

alterada. 

O ponto foi aprovado com seis votos a favor dos membros Paulo Gaspar, Lino Loureiro, Ana 

Carla Gomes, Isabel Veríssimo, Renato Silva, Vítor Tomé, um voto contra de Dulcinda Silva e duas 

abstenções dos membros Vítor Boiça e Márcio Marques.  

Ponto 6 - III REVISÃO AO ORÇAMENTO (Receita e Despesa) E III REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - Apreciação, discussão e votação nos termos da alínea a) do nr. 1 

do artigo 9º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada. 

O ponto foi aprovado com seis votos a favor dos membros Paulo Gaspar, Lino Loureiro, Ana 

Carla Gomes, Isabel Veríssimo, Renato Silva, Vítor Tomé e três votos contra dos membros Márcio 

Marques, Vítor Boiça e Dulcinda Silva. 

Céline Gaspar, presidente do executivo, desejou a todos Boas Festas e um feliz 2021 a todos os 

presentes e agradeceu toda a resiliência e toda a capacidade que a freguesia teve para ultrapassar este 

ano difícil e atípico, bastando fazer a análise dos números para perceber que os números não foram 

elevados devido à responsabilidade da comunidade. Este ano atípico obrigou a alterações nas 
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atividades festivas do Natal, pelo que não foi possível realizar o jantar com os colaboradores e com os 

membros da assembleia. Tendo isso em consideração e numa ação de apoio à restauração local, 

prejudicada pela Pandemia, tal como já foram realizadas ações de apoio ao comércio local, não sendo 

possível realizar o jantar, o executivo decidiu ofertar uma máscara da freguesia aos membros da 

assembleia e um vale para poderem fazer uma refeição num restaurante da freguesia.  

Márcio Marques, Dulcinda Silva e Vítor Boiça ofereceram os seus vales para serem oferecidos a 

pessoas carenciadas da freguesia.  

Paulo Gaspar, presidente da mesa da assembleia, desejou muita saúde a todos. 

De seguida, foi elaborada uma minuta da sessão, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 O Presidente da Mesa deu assim por encerrada a sessão, às 21h37m, da qual se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e pelos 

secretários. 

 

O Presidente da Assembleia 

______________________________ 

(Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar) 

 

A Primeira Secretária 

___________________________________ 

(Ana Carla Marques Pereira Gomes) 

 

O Segundo Secretário 

_____________________________________ 

(Lino Loureiro) 


