
Ata nº 4 

(Quadriénio 2021/2025) 

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

horas e treze minutos, no Polo Cultural da Amoreira (antiga escola primária), sito 

na Rua dos Arrabaldes nº 10, reuniu a Assembleia de Freguesia com a seguinte 

ordem de trabalhos: Ponto Um – Período destinado à intervenção do público; 

Ponto Dois – Antes da ordem do dia; Ponto Três – Apreciação e eventual 

aprovação da segunda revisão do orçamento e planos para dois mil e vinte e dois; 

Ponto Quatro – Informação do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de 

Freguesia. 

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Célia 

Cristina da Costa Pedro, Paulo Alexandre Pereira Oliveira, Juliana Micaela Ferreira 

Correia, Orlando Elias Militão de Carvalho, Elisabete Rocha Castanheira, Ana 

Catarina Mateus Afonso e Luís Miguel Martins Pereira. 

A senhora Presidente da Assembleia começou por agradecer a presença de todos 

e informou que a reunião será gravada em áudio, de acordo com o Regimento. 

Esclareceu ainda que o senhor Presidente da Junta de Freguesia não poderá estar 

presente nesta reunião por motivos de saúde, fazendo-se assim representar pelo 

senhor tesoureiro, João Manuel Carvalho Penteado. 

De seguida, a senhora Presidente da Assembleia proferiu algumas palavras de 

pesar pelo falecimento da secretária do executivo, a senhora Maria João Albano 

Marques e Soares, pedindo posteriormente a todos os presentes um minuto de 

silêncio em sua homenagem. 

Ponto Um – Inscreveu-se para o uso da palavra o senhor Luís José da Cruz Pereira 

que começa por colocar as seguintes questões: a) qual o ponto de situação da 

obra para o passeio da Estrada Nacional 114, mais concretamente, gostaria de 

saber se já houve algum contacto entre o senhor Presidente da Junta e as 

Infraestruturas de Portugal; b) pretende saber se o executivo vai avançar com o 

fecho do trânsito num dos sentidos da Rua António Gomes Pereira (rua da 

farmácia); c) questionou para quando será a colocação de um pilhão no centro da 

freguesia; d) qual será a intenção do executivo quanto à publicação do 

jornal/revista da freguesia; e) que desenvolvimento houve em relação a Casa dos 

Seixos; f) propõe que a praça da árvore seja chamada de “Praça João Carlos 

Narciso”, em homenagem ao primeiro carteiro da Amoreira. 

Relativamente às questões colocadas, a Senhora Presidente da Assembleia deu a 

palavra ao senhor João Manuel Carvalho Penteado que esclareceu que: a) o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia já teve uma reunião com os engenheiros 



das Infraestruturas de Portugal;  c) não tem previsão para a colocação do pilhão 

no centro da freguesia; e) que ainda não sabe qual o desfecho da Casa dos Seixos. 

Ponto dois - A senhora Presidente da Assembleia esclareceu que neste ponto, 

pode a Assembleia deliberar sobre a inclusão de novos pontos a tratar na ordem 

de trabalhos do dia. Assim explicou que, dadas as circunstâncias do falecimento 

da senhora secretária do executivo, surge a necessidade de preencher aquele 

lugar. Deste modo questionou a Assembleia se esta reconhece a necessidade e a 

urgência de incluir nesta reunião novos pontos na ordem de trabalhos. Explicou 

que esta deliberação está prevista na lei e tem como base de fundamentação o 

ponto 2 do Artigo 50 º da Lei 75/2013 que passou a citar: “tratando-se de sessão 

ordinária do órgão deliberativo, e no caso de urgência reconhecida por dois terços 

dos seus membros, pode o mesmo deliberar sobre assuntos não incluídos na 

ordem do dia”. 

Posteriormente, e para que os membros pudessem deliberar, passou a explicar os 

quatro pontos a incluir: Ponto Cinco – Destituição da Presidente da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, conforme o nº 2 do Artigo 10º da Lei 169/99; Ponto Seis 

– Eleição do novo Presidente da Mesa de Assembleia, proposto pelo Presidente 

da Junta; Ponto Sete – Eleição do novo vogal para o executivo da Junta de 

Freguesia, proposto pelo Presidente da Junta, conforme nº2 do Artigo 24º da Lei 

169799 e nº1 alínea b) do Artigo 29 da mesma lei; Ponto Oito – Instalação do novo 

membro para a Assembleia de Freguesia, proposto pelo Presidente da Junta. 

Por conseguinte, a senhora Presidente da Assembleia, propõe a votação à 

inclusão destes novos pontos, tendo esta inclusão sido aprovada com quatro 

votos a favor e três abstenções, das senhoras Elisabete Rocha Castanheira e Ana 

Catarina Mateus Afonso e do senhor Luís Miguel Martins Pereira. 

Ainda neste ponto, foi disponibilizada para leitura e votada a Ata nº 3 da 

Assembleia de Freguesia do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois, 

que foi aprovada por unanimidade. 

A Senhora Presidente da Assembleia informou que no que diz respeito a 

correspondência recebida durante estes três meses, para além de publicidade, 

recebeu um email do senhor Luís José da Cruz Pereira datado de vinte e três de 

junho de dois mil e vinte e dois que passou a ler, deixando depois disponível para 

consulta, e que se anexa a esta ata. 

De seguida inscreveu-se para o uso da palavra ainda Antes da Ordem do Dia, o 

senhor Orlando Elias Militão de Carvalho que iniciou a) com a sugestão à mesa de 

um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria João Albano Marques e 

Soares, agradecendo todo o seu trabalho executado na Junta de Freguesia; b) 

sugeriu a formação de uma comissão de eventos para que possa existir sempre 



recursos humanos suficientes para a organização dos eventos na Freguesia; e por 

fim c) propôs a criação de uma escola sénior para a população com mais idade 

mas ainda ativa, para que esta faça parte de uma “aldeia culturalmente mais 

forte”. 

Ponto Três – Apreciação e eventual aprovação da 2ª Revisão ao Orçamento e 

Planos para 2022. Após uma breve explicação da senhora Presidente da Mesa 

acerca desta revisão, este ponto foi aprovado por maioria com cinco votos a favor 

e duas abstenções, das senhoras Elisabete Rocha Castanheira e Ana Catarina 

Mateus Afonso. 

Ponto Quatro – Informação por escrito do Presidente da Junta à Assembleia de 

Freguesia. Após ter sido distribuído a todos os membros da Assembleia de 

Freguesia um documento com a informação do Presidente da Junta de Freguesia, 

inscrevem-se para tomar o uso da palavra a senhora Elisabete Rocha Castanheira, 

o senhor Luís Miguel Martins Pereira e a senhora Ana Catarina Mateus Afonso. 

A senhora Elisabete Rocha Castanheira questionou qual o apoio do centro de 

saúde à população, pois pretende saber se há médico todos os dias. Por sua vez, 

o senhor João Manuel Carvalho Penteado elucidou os presentes que o centro de 

saúde da Amoreira inclusive dá apoio a outras aldeias do concelho de Óbidos. Ao 

qual a senhora Elisabete Rocha Castanheira questionou se a comunidade em geral 

tem conhecimento deste apoio por parte do nosso centro de saúde, ou seja, se 

esta informação é acessível a todos. 

Tomou a palavra a senhora Ana Catarina Mateus Afonso que afirmou ser um 

privilégio divulgar que a nossa freguesia apoia as restantes no que diz respeito à 

saúde. Alertou para a zona do parque de merendas que se encontra a necessitar 

de manutenção visto estar cheio de caniços, situação esta que vai agravar quando 

chegarem as chuvas. 

De seguida, o senhor Luís Miguel Martins Pereira interrogou o porquê da 

apreensão pela GNR do dumper. Ao qual o senhor João Manuel Carvalho 

Penteado esclareceu que o dumper não tinha documentos nem chapa de 

matrícula, apenas tinha seguro. No seguimento desta intervenção, o senhor Luís 

Miguel Martins Pereira perguntou como foi emitido o seguro se não existiam 

documentos do veículo. Por sua vez, o senhor Orlando Elias Militão de Carvalho 

pede o uso da palavra para explicar e assegurar que existia um documento que 

veio de fábrica e que é idêntico ao livrete, adiantou ainda que em tempos, este 

tipo de viaturas, não careciam de matrícula. 

Por fim, a senhora Elisabete Rocha Castanheira pede novamente o uso da palavra 

para ser informada se o novo funcionário se encontra habilitado para conduzir a 

carrinha que transporta as crianças. Esta questão é respondida pelo senhor João 



Manuel Carvalho Penteado que confirmou que o funcionário não só tem carta 

para o transporte de crianças como inclusive o mesmo se encontra a frequentar 

outros cursos adicionais. 

Ponto Cinco – Destituição da Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia. A 

senhora Presidente de Assembleia leu o nº2 do Artigo 10º da Lei 169/99, que diz 

o seguinte: “Composição da mesa: Ponto 2 - A mesa é eleita pelo período do 

mandato, podendo os seus membros ser destituídos, em qualquer altura, por 

deliberação tomada pela maioria do número legal dos membros da assembleia”. 

E informou que por vários fatores, nomeadamente pela manifesta vontade do 

executivo, pela sua posição na lista vencedora e pela lei da paridade, entre outros, 

aceitou a proposta do Senhor Presidente da Junta para o cargo de secretária do 

executivo e que por esse motivo existe a necessidade de se destituir da 

Assembleia de Freguesia. Este ponto foi a votação sendo ele aprovado com seis 

votos a favor e uma abstenção, nomeadamente da senhora Elisabete Rocha 

Castanheira. Na sequência desta destituição passa a dirigir esta reunião de 

Assembleia de Freguesia o primeiro secretário da mesa, o senhor Paulo Alexandre 

Pereira Oliveira.   

Ponto Seis – Eleição do novo Presidente da Mesa de Assembleia, proposto pelo 

Presidente da Junta. (de acordo com o nº 2 do Artigo 10º da Lei 169/99). Neste 

ponto foi proposto pelo senhor João Manuel Carvalho Penteado, o novo 

Presidente da Mesa de Assembleia. Assim este apresentou a lista A, constituída 

da seguinte forma: Orlando Elias Militão de Carvalho para a função de Presidente 

de Mesa de Assembleia, Paulo Alexandre Pereira Oliveira mantendo-se primeiro 

secretário e Juliana Micaela Ferreira Correia mantendo-se segunda secretária. 

Posto isto, a lista é colocada a votação por escrutínio secreto, tendo sido aprovada 

por maioria com quatro votos a favor e três votos contra. Para terminar, o recém-

eleito Presidente da Mesa de Assembleia, tomou o seu lugar na mesa e afirmou 

estar a tomar esta posição por um motivo de força maior e reforçou o seu 

interesse em que, no futuro, as Assembleias de Freguesia a que irá presidir 

decorram de forma mais amigável. 

Ponto Sete – Eleição do novo vogal para o Executivo da Junta de Freguesia, 

proposto pelo Presidente da Junta. De acordo com o nº 2 do Artigo 24º e do nº1 

alínea b) do Artigo 29º, ambos da Lei 169/99 

 

Neste ponto foi apresentado pelo senhor João Manuel Carvalho Penteado e 

colocada a votação por escrutínio secreto a Lista A para o Executivo da Junta de 

Freguesia, composta da seguinte forma: José Pedro Rolim Horta, Presidente da 

Junta de Freguesia; Célia Cristina da Costa Pedro para Secretária do executivo e 



João Manuel Carvalho Penteado mantendo-se Tesoureiro do Executivo. Esta 

proposta foi aprovada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra. 

Ponto Oito – Por fim, é feita a Instalação do novo membro para a Assembleia de 

Freguesia, proposto pelo senhor João Manuel Carvalho Penteado, de acordo com 

o Artigo 5º do Regimento e do ponto 1 do Artigo 79º da Lei 169/99), que diz o 

seguinte: “Preenchimento de vagas: 1 - As vagas ocorridas nos órgãos autárquicos 

são preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista 

ou, tratando-se de coligação, pelo cidadão imediatamente a seguir do partido 

pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga.” 

Assim, foi chamado, e reconhecida a identidade pelo Presidente da Mesa, o 

senhor Amílcar Prata Palma dos Santos, portador do Cartão de Cidadão nº 

01279833 9 ZY9 válido até 26/6/2030, NIF nº 105323853, que tomou de seguida 

o seu lugar na Assembleia de Freguesia. 

Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia 

deu por encerrada a sessão às vinte e duas horas e quinze minutos, da qual foi 

lavrada a presente ata que foi posteriormente lida e assinada por todos. 

Orlando Elias Militão de Carvalho: ____________________________________ 

Paulo Alexandre Pereira Oliveira: ______________________________________ 

Juliana Micaela Ferreira Correia: ______________________________________ 

Elisabete Rocha Castanheira: _________________________________________ 

Ana Catarina Mateus Afonso: _________________________________________ 

Luis Miguel Martins Pereira: __________________________________________ 

Amílcar Prata Palma dos Santos _______________________________________ 

Célia Cristina da Costa Pedro:  ________________________________________ 


