
Ata n.º 64 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e quinze 

minutos, na sede da Junta de Freguesia da Amoreira, sita na Praça Azeredo Perdigão, número 

um, reuniu a Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto um – antes 

da ordem do dia; Ponto dois – apreciação e eventual aprovação dos documentos de Prestação 

de Contas referentes ao ano 2013; Ponto três - apreciação e eventual aprovação da 1.ª revisão 

ao Orçamento e Plano para 2014; Ponto quatro – apreciação da atualização do Inventário da 

Junta de Freguesia de Amoreira; Ponto cinco – apreciação e eventual aprovação da Revisão ao 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações conexas; Ponto seis - apreciação e 

eventual aprovação do regulamento do para o licenciamento de atividades ruidosas; Ponto 

sete – Apreciação e eventual aprovação do regulamento do Festival da Ginja de Óbidos em 

Amoreira; Ponto oito – informação do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de 

Freguesia; Ponto nove – depois da ordem do dia. O senhor Presidente da Assembleia deu início 

à reunião, lendo a ordem de trabalhos. Uma vez que a ata da reunião anterior já tinha sido lida 

e assinada por todos e dada a extensão da mesma considerou-se desnecessário a sua leitura 

pela secretária Olga Prada. O presidente da Assembleia de Freguesia informou que havia 

correspondência enviada pela associação Em Defesa da Escola Pública, apresentando o Apelo 

em Defesa da Escola Publica - abaixo-assinado -, como intuito de promover uma iniciativa de 

âmbito nacional que se foque na qualidade de ensino público. ------------------------------------------ 

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra o deputado Luís Pereira e a secretária Olga 

Prada. O deputado Luís Pereira quis salientar a conquista do 25 de abril de 1974 para o poder 

local. Questionou a respeito do desenvolvimento e do responsável das seguintes obras: o 

edifício da nova sede da Junta de Freguesia e o passeio entre a aldeia e o Complexo do 

Furadouro. Perguntou também se existe algum projeto de embelezamento da EN114, 

nomeadamente relativamente aos canteiros abandonados. Referiu que o ecoponto localizado 

na margem oposta ao edifício das Inspeções, na estrada nacional, condiciona a visibilidade dos 

condutores e sugere que este seja relocalizado. Ainda no que respeita ao mencionado 

ecoponto identifica a falta do vidrão. Apresentou a sua preocupação pelo facto do médico que 

presta serviços na extensão do centro de saúde estar frequentemente ausente e desmarcar 



muitas vezes as consultas em cima da hora. O senhor Presidente da Junta de Freguesia tomou 

da palavra por forma a esclarecer as questões levantadas: as obras do telhado da nova sede da 

Junta de Freguesia iniciam para a semana, já existem um pré projeto para a ciclovia e passeio 

até ao Complexo do Furadouro, mas a obra está atrasada. Quanto ao embelezamento da 

EN114 mostrou abertura para realizar alguma intervenção, sendo que se discutiu a 

possibilidade de plantação de árvores, nada tendo ficado assente sobre o assunto. O senhor 

Presidente da Junta de Freguesia aproveitou para referir que na primeira sexta-feira de cada 

mês se realiza uma reunião entre os presidentes de Junta de Freguesia e a Câmara Municipal 

com o intuito de dar a conhecer o andamento dos projetos previstos e em curso em todo o 

território concelhio. Informou que a Junta de Freguesia vai realizar algumas operações nos 

ecopontos e contentores mais instáveis por forma a que estes não se desloquem com o vento, 

pelo que é viável relocalizar alguns destes equipamentos, incluindo o ecoponto em frente ao 

edifício das Inspeções. O assunto do centro de saúde tem sido uma preocupação do executivo 

da Junta de Freguesia e nesse sentido o senhor Presidente da Junta de Freguesia reuniu, há 

cerca de 2 semanas, com a Dra. Ana Pisco, sendo que esta sugeriu que a solução que melhor se 

ajusta à realidade da Amoreira será a implementação de uma Unidade familiar. O Dr. Luzio 

solicitou a redução de horário para 20h semanais, no entanto até ao momento este pedido 

não foi aceite. A secretária Olga Prada informou que o antigo livro de atas terminou e sugeriu 

que uma vez que é necessário adquirir novo livro que se efetuasse o investimento num livro de 

atas digital, o que facilita a elaboração da ata, a sua consulta e divulgação. Estas atas são 

elaboradas em computador, mas são impressas e assinadas tal como no atual livro. É também 

efetuada a abertura e fecho do livro. Todos os presentes concordaram em passar a utilizar o 

livro de atas digital.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois – o senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou as contas de 2013, tendo 

identificado as principais rúbricas das despesas: despesas com pessoal num total de 

49.424,52€, dos quais 38.619,39€ dizem respeito a renumerações certas e incertas. O senhor 

Presidente salientou que são assegurados pela Junta de Freguesia os pagamentos dos 

subsídios de refeição, de férias e de Natal e subsídio familiar; despesas de aquisição de 

serviços – 23.420,80€ e transferências correntes – 475,75€. O total de receitas de 2013 foi de 

106.436,01€ e o total de despesas foi de 81.977,65€. O senhor Presidente da Junta de 

Freguesia disponibilizou-se para efetuar mais esclarecimentos, no entanto os presentes não 



solicitaram mais explicação. Assim, o Presidente da Assembleia colocou a votação nominal a 

aprovação os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 2013, tendo sido 

aprovados por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Neste ponto foi apresentada a 1.ª revisão ao Orçamento e Plano para 2014 pelo 

senhor Presidente da Junta de Freguesia. Foi colocada a votação nominal a aprovação deste 

documento tendo sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 

Ponto quatro – Após ser apresentada a atualização do Inventário da Junta de Freguesia de 

Amoreira foi colocada a votação pelo Presidente da Assembleia, tendo sido aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco – No presente ponto foi apresentado a revisão ao Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações conexas, que após ter sido colocada a votação foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis – Após ser apresentado o regulamento do para o licenciamento de atividades 

ruidosas, pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia, que foi colocada a votação e aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto sete – O senhor Presidente de Junta de Freguesia apresentou o regulamento do Festival 

da Ginja de Óbidos em Amoreira. Foi colocada a votação nominal a aprovação deste 

regulamento tendo sido aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------- 

Ponto oito – Neste ponto o Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte 

informação à Assembleia de Freguesia: (i) estão a ser realizadas reuniões com os Vereadores, 

Presidente e técnicos da Câmara Municipal de Óbidos na primeira sexta-feira de cada mês e na 

primeira terça-feira de cada mês realiza-se uma reunião nos Bombeiros Voluntários de Óbidos; 

(ii) a revista da freguesia voltou a ser editada, tendo saído em abril o primeiro número da II 

série; (iii) o projeto da Escola na Horta está a ser acompanhado, para limpeza e tratamento da 

horta, por um CEI desde o dia 1 de Abril; (iv) foram concluídas as obras dos WC dos 

lavadouros; (v) foram realizados os arranjos dos caminhos no Vale Benfeito, com o apoio da 

Câmara Municipal de Óbidos, a limpeza e pulverizas nas ruas da Praia d’El Rei; (vi) foi 

acompanhado o pedido de um meio de transporte elétrico para o senhor Artur Ramos; (vii) a 

Junta de Freguesia apoiou a limpeza do campo de futebol e da Pista de Galgos; (viii) o 



Presidente de Junta de Freguesia saudou o senhor João Manuel participante ativo no livro “Os 

Rapazes dos Tanques”; (ix) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de 

Depósitos – 8.223,29€ - Caixa Agrícola – 6.402,42€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 5.995,95€.----------- 

Ponto nove – depois da ordem do dia o deputado Luís Pereira tomou da palavra para 

apresentar algumas preocupações: (i) quis saber se a proteção civil tem executado as 

inspeções e necessárias intervenções nas arribas; (ii) qual a utilização que está ser dada à 

escola primária da Amoreira; (iii) e o que está previsto para a escola primária de Vale Benfeito. 

O senhor Presidente de Junta de Freguesia informou que não tem conhecimento de nenhuma 

fiscalização ou intervenção nas arribas, a escola primária da Amoreira foi entregue à Junta de 

freguesia para usufruto e para a escola primária de Vale Benfeito não se encontra nada 

previsto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às 

vinte e duas horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente 

lida e assinada por todos os presentes.-------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Henriques: _______________________________________________________________ 

Olga Prada: ___________________________________________________________________ 

Lúcia Guincho: _________________________________________________________________ 

Luís Pereira: ___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


