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TCpedecontasàsfreguesiasextintas Freguesias extintas têm de
prestar contas avisaTribunal
Resolução Só desde 2012 houve 15multas a presidentes de junta que não apresentaram do
cumentação Agora com novomapa autárquico órgãos têmde liquidar contas

MIGUEL MARUJO

OTribunaldeContas fezpublicar
um aviso às freguesias quevão ser
extintas de que têm de deixar as
contas feitas antes de fecharpor
tas Sob pena de pesadas multas
aos autarcas participação de cri
mede desobediência qualificada
oudissolução deórgão autárquico
Aresolução com as instruções

sobre aprestação das contasde li
quidação das freguesias publica
da noDiáriodaRepúblicadequar
ta feira recordaque se essas contas
não chegarem àsede do Tribunal
presididoporGuilhermed Oliveira
Martins os responsáveis mem
bros dajuntade freguesia extinta
poderão ser sancionados com a
aplicação demulta entre 510 euros
e4080euros

Mais os eleitosque faltema esta
obrigação incorremnumprocesso
decrimede desobediência qualifi
cada se persistirem na não re
messa dadocumentação

OTribunal deContasjápartici
pou aoMinistérioPúblico de21 ór
gãosde freguesias por crimedede
sobediência qualificadacontra o
respetivopresidente apurouoDN
E participou de setepara efeitos de
dissolução comcincodestasjuntas
de freguesiaaseremdissolvidas

E sóem2012 e 2013 até agora já
foram aplicadas 15multas a presi
dentes dejuntapornão terempres
tado contas do seu exercício ver
caixa Os autarcas das freguesias de
AldeiaViçosa AmiaisdeBaixo San
tarém ArrudadosVinhos Belas
Benedita Bolho Couto Fráguas
Mamouros CastroDaire MatadaMamouros Castro Daire Matade

Rainha Medeio Ouca Sanfins Val
paços eTorres Trancoso foram
multados ao abrigo da responsabi
lidade depagamento pessoal

NocasodaJunta deBenedita no
concelhodeAlcobaça apresidente
que acabou por ver o tribunal con
firmar aperdademandato omitiu
o facto durante quatromeses Ma
riaJosé Filipe PSD foi condenada
emmarço mas só no início dejulho
se soube quando o tribunal inda
gou sobreo vazio legal pornãoter
sido eleita umanovajunta

AoDN o presidente daAnafre

ArmandoVieira confirmoua exis
tência destes casos apesar de
como explicou aprópriaAssocia
çãoNacional de Freguesias cha
mar a atenção para esta obriga
ção No siteda associação lá está
em destaquea resolução doTC
Armando Vieira espera que

com a extinção de 1165 freguesias
nãohajamais incumprimento por
parte dos autarcas sobretudo nas
freguesias que vão ser extintas
Discordamos do modelo mas a
nossa atitude é de colaboração
permanente com quem tiver de
ser afirmou

Obrigadas pelomemorando da
troika aprestar informação sobre
o atraso nos pagamentos dívidas
incumprimento e compromissos
o presidentedaAnafre não conse
gue apontarumvalor global para
essas dívidas Mas pesando aspa
lavras afirma não querer tomar
consciência porque para ele é
umaobrigação dos autarcas dar
conta dessas informações

AUTÁRQUICAS

Novo mapa aplicado depois de eleições
Onovomapa administrativo
das freguesias será aplicado na
práticacomaseleiçõesautár
quicasde 29 de setembro Será
desseato eleitoralque sairão
os novosexecutivos e assem

bleias de freguesias incluindo
os territórios que têmnovo de
senho com aagregação fusão
eextinção das autarquiasvo

tadas emdezembro passado É
também estadataquebalizaa
prestação de contas nas fre
guesias extintas como esclare
ce oTribunal deContas As

contas de liquidação dessas
autarquias têmde ser remeti
das no prazo de 45 dias conta
dos a partir dadata da investi
dura desses órgãos

PARTICIPAÇÕES

Ocrimededesobediência

qualificada deu origem a 21 par
ticipações contra presidentes
das juntas de Arruda dos Vinhos
Cabreiro Cumeada Encosta da
Serra Lavre Mogadouro
Penude Pernes Poiares
Revinhade Rosmaninhal
Sanfins Sangalhos Soza Torres
Valdigem Valmaior Venade Vila
Nova e Vilarinho de Freires

Aparticipação para efeitos de
dissolução de órgão autárquico
acabou por acontecer em Aldeia
Viçosa Benedita Cumeada
Poiares Rosmaninhal Vila Nova
e Vilarinho de Freires Todas

foram dissolvidas exceto Poiares
e Vilarinho a aguardar decisão

15
Multados 15 presidentes por

não prestarem contas
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