
COMUNICADO 

 

O executivo da união de freguesias de Algoz e Tunes vem por este meio comunicar à 

população da freguesia uma aguardada tomada de posição face a eventos recentes, que 

justificam um enquadramento resumido da forma como o executivo lidou com a 

sucessão de acontecimentos. 

À ideia latente numa série de afirmações políticas de que a assembleia não estaria a ter o 

devido funcionamento, por um controle opressivo por parte deste executivo é necessário 

consultar a Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, que “Estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias” onde no capítulo II, artigo 2º Orgãos no ponto 2 diz “Os 

órgãos representativos da freguesia são a assembleia de freguesia e a junta de 

freguesia.”, Percebendo desde de logo que ambos têm autonomias próprias, ainda no 

mesmo documento no Capitulo III, secção I, artigo 3º Natureza, diz “A assembleia de 

freguesia é o órgão deliberativo da freguesia.” É desde de logo claro e evidente que não 

existem mecanismos de controlo por parte do executivo sobre a liberdade e 

responsabilidade política dos membros da Assembleia de Freguesia, e que estes 

aceitaram para si algumas competências e ainda incidindo sobre a mesma lei, capítulo 

II, artigo 17º Competências, “e) Acompanhar e fiscalizar a actividade da junta, sem 

prejuízo do exercício normal da competência desta”; “g) Solicitar e receber informação, 

através da mesa, sobre assuntos de interesse para a freguesia e sobre a execução de 

deliberações anteriores, a pedido de qualquer membro em qualquer momento”. 

A presidente da Assembleia à data, Mariana Cabrita solicitou uma reunião com o 

executivo requerendo a consulta do orçamento respectivo ao ano 2015/2016, pedido 

esse prontamente aceite por parte do executivo, sem qualquer tipo de constrangimento, 

essa consulta aconteceu quer pela pessoa anteriormente referida, quer pelos membros 

Fernando Rocha e Lúcia Custódio, onde tudo o que foi solicitado lhes foi apresentado 

sem qualquer bloqueio. A 29 de Dezembro de 2016 a ainda presidente, apresenta a sua 

demissão alegando “questões morais” como referido na edição do jornal Terra Ruiva 

nº189, mês de Maio, e acresce ainda na moção conjunta por parte do PS e CDU 

apresentada na assembleia de 11 de Janeiro de 2017 “A presidente da assembleia disse 

que não se tratavam de uma questão de legalidade ou ilegalidade mas sim uma questão 

de valores morais e de respeito por aqueles que depositaram a sua confiança no presente 

Executivo, pois confiaram na capacidade de gestão do dinheiro dos contribuintes.” 



Importa realçar que os orçamentos são sempre, como obrigatório por lei, apresentados à 

assembleia de freguesia, sobre a forma de propostas de orçamento, que só terão validade 

caso aprovados, todos os orçamentos que vigoram foram sujeitos à apreciação, 

discussão, critica e aprovação por parte desse órgão deliberativo. De realçar ainda que 

no caso da União de freguesias os orçamentos ao longo do presente mandato tiveram 

sempre execução positiva, transitando inclusive verba para o orçamento seguinte. 

Ainda sobre a moção conjunta do PS e CDU foi proposta à assembleia 3 pontos; 

O primeiro pedia que os membros Mariana Cabrita, Lúcia Custódio e Fernando Rocha, 

explicassem pormenorizadamente, numa sessão extraordinária, “todas as questões e 

dúvidas suscitadas pela análise efectuada à documentação” 

O que aconteceu numa sessão extraordinária a 5 de Abril de 2017. 

Em segundo que o executivo prestasse “todos os esclarecimentos que lhes forem 

solicitados face às questões e dúvidas que surgirem face ao indicado”, no primeiro 

ponto. 

O que aconteceu numa sessão extraordinária a 8 de Junho de 2017, tendo todos os 

pontos sido esclarecidos da forma mais demonstrativa possível, inclusive com 

documentação que provava a veracidades das palavras. 

Em terceiro que fosse feito um pedido à DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais 

um pedido de fiscalização das contas da União de freguesias. 

Pedido esse já realizado e sem nenhum tipo de desconforto por parte do executivo, aliás 

encarado com entusiasmo e serenidade, acresce ainda que por vontade própria deste 

executivo foi feito um outro pedido de fiscalização às contas ao IGF – Instituto de 

Gestão Financeira. O que a nosso ver denota um estado sério de consciência tranquila, 

pois este executivo sempre se pautou pela seriedade e proatividade na defesa da 

comunidade e dos seus interesses. 

Sobre os esclarecimentos incentivamos a quem venha a ter mais dúvidas sobre o resumo 

que iremos apresentar de seguida, deverá consultar a acta da assembleia de freguesia de 

08 de Junho de 2017, que irá conter todo o discurso tido por parte do executivo e que 

será demonstrativo de forma mais exaustiva, para além do mais o executivo como em 

todas as circunstâncias terá a maior satisfação em receber qualquer membro da 

comunidade que queira perguntar, ou ouvir qualquer esclarecimento. 

Acresce ainda no que em nosso entender vem sendo por parte do Jornal Terra Ruiva um 

constante resumir da actividade do executivo da União de freguesias a citações 

incompletas, descontextualizadas e não direccionadas para a construção de uma artigo 



coerente e correspondente às situações, no que nos parece a tentativa de gerar um certo 

sensacionalismo, aqui frisamos ser uma opinião deste executivo. 

Vejamos por exemplo o título do artigo publicado online a 12 de Abril de 2017, 

"Assembleia da UF Algoz e Tunes: Presidente apresentou-se com advogado e pouco 

disse...”, a pessoa em questão foi apresentada o Dr. Alberto Horta pertence à empresa de 

contabilidade orçamental FREGPRIME que presta consultadoria na contratação 

Pública, apoio Jurídico e SIADAP, apresentou-se na qualidade de técnico que pode 

ajudar à construção das respostas com qualidade informativa e pormenores técnicos e 

nunca na defesa da pessoa do Sr. Presidente, como transparece no título. Aliás de referir 

que os serviços anteriormente referidos são de 525,00 euros + IVA, e que caso não 

existisse obrigava à contratação de um técnico a tempo inteiro TOC, que representaria 

uma factura mais pesada para o orçamento da nossa freguesia. 

É verdade que na edição impressa de Maio igualmente do jornal Terra Ruiva é colocada 

em nota uma pequena explicação, que deveria reconhecer que não se tratava de um 

advogado, e quais as suas competências para a União de freguesias e seu tipo de 

contratação. Garantido ai sim qualidade informativa, contundo parece-nos a nós que 

existe uma vontade extrema de tornar alguém que esteve presente na tentativa de 

esclarecer a Assembleia, em alguém que estava presente meramente para uma defesa 

pessoal, não foi o caso. 

Por serem inúmeras as questões colocadas pelas diferentes forças partidárias com 

representação na nossa assembleia, deixamos a explicação a algumas delas: 

Sobre a quilometragem de uma viatura que esteve parada durante os dias 22-01-2016 a 

11-03-2016. 

A viatura em questão teve uma avaria, que foi reparada o mais prontamente possível, 

existindo para o efeito a factura que comprova que esta foi alvo de arranjos e no período 

em questão. Infelizmente as necessidades diárias da nossa freguesia não permitem que 

um veiculo fique parado sem operar durante alguns dias, pois iria efectivamente 

comprometer a realização das já difíceis tarefas, de manutenção urbana, limpeza urbana, 

transporte e outras tarefas para a qual esta se destina. Se ainda assim dúvidas restarem, é 

possível comparativamente pela frequência e quantidade de combustível atestado no 

veículo perceber a concordância com o seu já longo registo onde estão anotados data de 

depósito, quilómetros totais, quilómetros efectuados entre depósitos, litros colocados, 

valor desse combustível e número de guia. A documentação anteriormente referida pode 



ser consultada pelos membros e posteriormente apresentada na assembleia 

extraordinária realizada para o efeito. 

A propósito de “Um feirante comprar todo o mercado?” referência feita pelo Jornal 

Terra Ruiva na edição impressa de Maio de 2017, onde se explana a ideia levantada pela 

Mariana Cabrita de que “se tinha sido um feirante a comprar todo o mercado” 

Foi levantada a ideia da existência de um recibo no valor de 2000 euros e promovida a 

ideia de que teria sido um único feirante a comprar todo o mercado, ideias expressas 

pela Mariana Cabrita e o membro Tiago Raposo, valor esse que correspondia não a um 

recibo, mas sim a uma guia de recebimento, documento esse que contabiliza o valor 

total pago por todos os feirantes, acresce que a cada feirante é dado um documento de 

cobrança que é passado em nome de cada feirante e onde a União de freguesias preserva 

o duplicado, nesse documento consta o nome do feirante, data na qual pagou e que valor 

e a assinatura do cobrador, importa ainda referir que esses documentos são numerados e 

sequenciais. Significando portanto que as cobranças e entradas no mercado mensal 

dispõem de mecanismos que garantem a seriedade e responsabilidade para com esta 

receita. 

Outra questão sensível e que nos parece de fácil entendimento refere-se às refeições 

confeccionadas e por confeccionar. 

A União de Freguesias felizmente dispõe de um enorme grupo de pessoas voluntárias 

que colaboram e que cedem o seu esforço, empenho e trabalho na defesa e melhoria da 

sua terra, sempre consideramos que uma vez que não é possível renumerar os mesmos, 

que estes quando promovem este tipo de trabalho comunitário e para todos possam 

usufruir de uma refeição que expresse a gratidão e reconhecimento que nós sentimos no 

trabalho dos mesmos. As despesas mais avultadas podem compreender situações 

esporádicas tais como o apoio a eventos desportivos, culturais. Providenciando 

diferentes tipos de alimentação consoante a actividade, no que na maioria dos casos 

acontece pelo apoio que é prestado às associações locais. De referir ainda a título de 

exemplo os cerca de 120 cabazes que a União de Freguesias distribui anualmente pelas 

famílias mais carenciadas da freguesia, numa clara aposta à igualdade e melhoria das 

condições de vida da nossa população. Sempre consideramos a questão da alimentação 

prioritária na qualidade de vida de uma população e felizmente dispomos de 

mecanismos quer internos, quer externos que tem promovido um combate à pobreza. 

Aproveitamos para louvar o incrível e incansável esforço promovido pela Refood na 

defesa destes ideais solidários dos quais compartilhamos e queremos ver reforçados. 



Daqui se exclui uma série de outros importantes exemplos que justificam os gastos que 

efectuamos ao longo do ano com a Alimentação. 

Em consideração final gostaríamos de enaltecer a participação e a qualidade que 

reconhecemos a todos os membros da Assembleia o facto de quererem o melhor para a 

sua freguesia e participarem da melhor forma que encontram na defesa das suas 

convicções. Sempre fomos abertos e sensíveis à proatividade e aos discursos 

propositivos que queiram em conjunto melhorar a condição de vida de todos nós. Todos 

os dias pautamos a nossa acção convictos de estarmos a cumprir com os nossos deveres 

e sempre defendemos os interesses da nossa freguesia e da sua comunidade, houve 

decisões que poderiam ter sido diferentes, nem discutimos isso, claro que sim. E 

agradecemos seja à assembleia seja a qualquer munícipe que nos alerte para quando 

considerar que podíamos ter feito melhor. Contudo sentimos que por circunstâncias 

muito particulares, o aproximar de mais um acto eleitoral em Outubro do presente ano, 

tenha feito com que tudo tivesse mais impacto e significados, no prejuízo da actividade 

do executivo. A postura de bloqueio, de denúncia infundada, de construção de uma 

conduta danosa em torno de nós em nada respeita a nossa humildade e vontade de ser 

justos, equitativos e democráticos. 

Sempre promovemos a defesa da nossa freguesia melhorando as suas qualidades e 

tentando resolver os seus problemas. Deixamos em jeito de resumo, os dados apurados 

pelos CENSOS, população em 2001 de Algoz e Tunes que somado totalizava 4968 

(2946 Algoz + 2022 Tunes) e que em 2011 já totalizava 6491 (3831 Algoz + 2660 

Tunes). Este crescimento que se continua a registar quer em número de residentes, quer 

em quantidade de postos de trabalho disponíveis, expressam o que acreditamos ser uma 

freguesia cada vez mais atractiva. 

O executivo da União de Freguesias de Algoz e Tunes 

12 de Julho de 2017 

 


