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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO 
DOMINGOS DE RANA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE MAIO DE DOIS 
MIL E VINTE --------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ATA NÚMERO TREZE-------------------------------------- 
-------------------------------------- (Mandato 2017-2021) --------------------------------------- 
---- No dia dezoito do mês de maio de dois mil e vinte, através de 
videoconferência realizou-se a reunião extraordinária da Assembleia de 
Freguesia de São Domingos de Rana sob a presidência de João Navarro Pina, 
coadjuvado por Maria Isabel dos Santos Baião Rodeia como primeira secretária - 
---- Estiveram presentes, para além dos atrás mencionados, mais os seguintes 
membros: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Partido Socialista (PS): - Manuel António Grama Palhoco, Marina Paula 
Ribeiro Consciência, Paulo Jorge Ribeiro Doroana, Pedro Miguel Antunes 
Cavaco, Ricardo Jorge Conde Croca. ------------------------------------------------------- 
---- Partido Social-Democrata (PSD): - Fernando Jorge Ferreira Marques, 
Guilherme F. S. Anastácio, Ana Maria São Brás Brites Madeira, Arminda Maria 
Anselmo Oliveira, Rafael Ribeiro Neto e Emanuel da Conceição Nunes. ----------- 
---- Partido Comunista Português (PCP): - Esperança P. C. Silvestre e José de 
Jesus da Cruz Rodrigues ------------------------------------------------------------------------- 
---- Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP): - Jorge Manuel 
Ferreira Marques e Joana Isabel M. Batista Albarran ------------------------------------- 
---- Bloco de Esquerda (BE): - Luís F. J. Pimentel Castro -------------------------------- 
---- Faltaram à reunião os seguintes membros: -------------------------------------------- 
---- Paulo Nuno Marques Fonseca (PS), que não justificou a sua ausência ---------- 
---- Alda Margarida Godinho Ferreira (PS), que não justificou a sua ausência ----- 
---- Rui Manuel Neves Silva Pinto (PSD) ---------------------------------------------------- 
---- Francisco A. Ramos Aires (BE) que justificou a sua ausência e foi substituído 
por Luís F. J. Pimentel Castro (BE) ------------------------------------------------------------ 
---- Às vinte horas, constatada a existência de quórum, o senhor Presidente da 
Assembleia declarou aberta a sessão--------------------------------------------------------- 
--------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------- 
---- Por se tratar de uma sessão realizada por videoconferência não houve 
inscrições --------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------- 
---- Nas sessões extraordinárias não há PAOD ---------------------------------------------  
-----------------------------PERIODO DA ORDEM DE TRABALHO----------------------- 
---- Ponto único – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
do Município de Cascais e Freguesia de São Domingos de Rana: Educação – 
Apreciação e votação ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Presidente da Junta – “Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem com saúde, 
que o vírus não vos tenha atacado e devido a esta pandemia é-nos forçado estar nesta 
situação, por isso sejam bem vindos a esta reunião. --------------------------------------------- 
---- Dizer-vos que este ponto único que é a delegação de competências ainda não está 
completo, portanto ainda há uma parte que é dos espaços verdes que ainda não foi 
aprovado em assembleia que será aprovado provavelmente na próxima assembleia 
municipal e como nós temos de fazer muito rapidamente a assinatura no notário e se por 
acaso não for este mês, provavelmente só receberemos o dinheiro para outubro ou 
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novembro, o que torna as coisas complicadas e incomportáveis para nós podermos atuar 
para fazermos aquilo que é necessário fazer nos diversos locais, portanto é essa a questão. 
É um ponto único é a delegação de competências e mandada pela câmara da qual eu aceitei 
na altura e o executivo também, já foi aprovado, portanto está na vossa mão aprovarem 
ou não este ponto.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Senhor Presidente da Assembleia pergunta se há alguém que se queira 
prenunciar sobre este ponto o deputado Manuel Palhoco do PS quis intervir. ---- 
---- Deputado Manuel Palhoco (PS) – “Muito boa tarde a todos, espero que estejam 
todos bem. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi mais para vos cumprimentar na medida de que se o executivo considera que o 
valor acordado corresponde aos trabalhos que tem de fazer penso que o Partido Socialista 
penso não acho a não ser que alguém se manifeste da minha bancada, penso que é para 
aprovar o documento porque concordo com a Senhora Presidente, porque se, isto é, do 
interesse da Junta de Freguesia quanto mais depressa for aprovado melhor. Obrigado” – 
---- Deputado Fernando Ferreira Marques (PSD) – “Boa tarde a todos, boa tarde 
Senhora Presidente, muito boa tarde Senhor Presidente da Mesa. ---------------------------- 
---- Aproveitar este ponto da ordem de trabalhos primeiro para cumprimentar todos e tal 
como a Senhora Presidente, fazer votos que estejam todos de perfeita saúde e dizer que é 
sempre uma alegria quando sabemos que a câmara municipal e o executivo da junta de 
freguesia estão em concordância para a delegação de competências e que a junta tem como, 
já tem vindo a ter em tempos nas ultimas delegações de competências a capacidade de as 
aceitar e a câmara tem tido a confiança para as transmitir, portanto isto dito assim parece 
que é assim simples mas depois do que temos ouvido quer nas reuniões de câmara quer na 
assembleia municipal, parece que a junta de freguesia estava votada num ostracismo pela 
câmara municipal e que as competências não iam ser delegadas, portanto esta primeira já 
está, outras virão o que nós enquanto bancada parlamentar do PSD desejamos é que esta 
delegação de competências possa cumprir na sua plenitude e que cheguemos ao final deste 
mandato com a execução de cem por cento ou talvez se puder ultrapassar, melhor para 
todos, nomeadamente para os munícipes da nossa freguesia. Obrigado” -------------------- 
---- Não havendo mais ninguém para intervir, o ponto da ordem do dia foi posto 
a votação tendo sido aprovado pela maioria com dezassete votos a favor (7PS, 
6PSD, 2CDS e 2PCP) e um contra (BE). ------------------------------------------------------ 
---- O deputado Luís Castro do BE pediu para intervir. --------------------------------- 
---- Deputado Luís Castro (BE) - “Boa tarde a todos, era para dizer que vamos entregar 
em email a nossa declaração de voto sobre este assunto, ok? Obrigada saúde para todos” -             
---- Concluída a ordem do dia, foi posta à consideração e votação da Assembleia 
a ata em minuta da sessão, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----
--- O senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte horas 
e quinze minutos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
---- Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser 
assinada pelos membros da Mesa presentes. ----------------------------------------------- 
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