
Ata n.º 71

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e
quinze minutos, no Pólo Cultural  da Amoreira (antiga Escola Primária),  sito na Rua dos
Arrabaldes, n.º 10, reuniu a Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um – antes da ordem do dia;  Ponto dois – Discussão e eventual aprovação dos
documentos previsionais para 2016 e respetivo Mapa de Pessoal; Ponto três - Informação
do Presidente de Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto Quatro – depois da
ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esteve ausente a secretária Olga Prada, pelo que na presente assembleia a senhora Lúcia
Guincho assumiu as funções de secretária e verificou-se também a ausência do senhor
Eduardo Luís Leonardo, tendo a senhora Marina Brás assumido as funções de segunda
secretária. O Presidente da Assembleia deu início à reunião comunicando que a mesa da
Assembleia recebeu uma informação da secretária Olga Prada do motivo da sua falta na
presente  reunião.  Seguidamente  o  Presidente  da  Assembleia  leu  a  ordem  de
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra o senhor Luís Pereira. O senhor Luís Pereira
solicitou  os  seguintes  esclarecimentos  ao  Senhor  Presidente  de  Junta:  (i)  evolução  do
projeto da Casa do Seixo; (ii) quando será publicado o estudo elaborado pelos alunos da
Universidade Nova de Lisboa;  (iii) quando iniciam as obras da ciclovia; (iv) para quando
está prevista a recuperação da proteção de madeira que envolve o rio, que se encontra
neste momento caída; (v) questionou a Assembleia e o senhor Presidente da Freguesia do
motivo de o edital da presente assembleia não ter sido divulgado no placard exterior do
edifício  da  Junta  de  Freguesia;  (vi)  disponibilização  de  uma  estrutura  para  afixar
propaganda nos períodos de campanha política  nesta  altura  em que se aproximam as
eleições  presidenciais;  (vii)  perguntou  acerca  da  substituição  do  colaborador  do  Pólo
Cultural uma vez que lhe constou que terminaria em breve o POC; (viii) qual a estratégia
que  o  senhor  Presidente  propõe  para  a  Amoreira  e  quais  os  pontos  principais  dessa
estratégia; (ix) solicitou  a publicação das atas das reuniões do executivo da freguesia no
site, para maior transparência.----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente de Junta respondeu às questões colocadas: (i) Foram disponibilizados
300.000€  para  este  projeto  que  ainda  não  está  concluído;  (ii)  Parte  do  estudo  está
concluído,  será  enviado  por  e-mail  ao  senhor  Luís  Pereira  (iii)  projeto  da  ciclovia  foi
chumbado, uma vez que o terreno pertence às Estradas de Portugal e não ao Município de
Óbidos. Aguarda-se uma resposta desta entidade em fevereiro pra dar início à obra em
março. Aproveitou-se também este contato para solicitar sinais de sinalização da freguesia,
nomeadamente no cruzamento da A-da-Gorda e o tracejado da EN 114 entre a freguesia do
Vau  e  farmácia  da  Amoreira;  (iv)  recuperação  da  proteção  de  madeira  será  feita  nos
próximos  dias;  (v)  admitiu  o   senhor  Presidente  a  falha  da  afixação  do  edital  desta
assembleia; (vi) poderá ser cedido espaço para divulgação de campanha eleitoral, mediante
solicitação dos interessados; (vii) desconhece o senhor Presidente da Freguesia a saída
para breve do colaborador do Pólo Cultural uma vez que o POC só termina em maio e não
está nada previsto para substituição; (viii) será dada continuidade aos trabalhos e projetos
iniciados na freguesia; (ix) serão publicadas as atas do executivo da Freguesia do site da
Junta de Freguesia-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto  Dois  –  O  senhor  Presidente  de  Junta  de  Freguesia  apresentou  os  documentos
previsionais para 2016 e respetivo Mapa de Pessoal, tendo sido aprovados por maioria e
com uma abstenção do senhor Luís Pereira.----------------------------------------------------------------
Ponto  Três  –  Neste  ponto  o  Presidente  de  Junta  de  Freguesia  apresentou  a  seguinte
informação à Assembleia de Freguesia:  (i)  ainda decorre a reinserção social  do senhor
Leonel Correia Simões; (ii)  suspendeu o senhor Manuel António Zina um CEI que tinha
iniciado nesta Junta de Freguesia porque arranjou emprego e foi substituído pelo senhor
Faustino Amorim dos Santos que está sempre na limpeza na praia D´El Rey; (iii) fez-se
nova candidatura para outro CEI que iniciou no dia 01 de dezembro de 2015, pelo prazo de



1 ano; (iv) houve calcetamentos no Largo 25 de Abril, Rua Dr. Formosinho Sanches, Rua Dr.
Amílcar Campos e Praia D´El Rey; (v) o último evento que decorreu no Pólo Cultural foi a
Feira  do  Livro;  (vi)  informação  sobre  a  ciclovia  já  referida  na  resposta  ao  senhor  Luís
Pereira; (vii) está pendente o pagamento do Município de Óbidos à Freguesia dos meses de
novembro e dezembro; (viii)  no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral
de  Depósitos  –  27.069,16€  -  Caixa  Agrícola  –  5.935,01€  -  Caixa  Agrícola  (Prazo)  –
6.020,76€ - BPI – 3.335,09€ - numerário – 298,94€; (ix) foi já informada a Assembleia sobre
o desenvolvimento do estudo da Universidade Nova;  (x) aquisição de material geriátrico
para continuidade do circuito  de manutenção iniciado no parque do rio;  (xi)  na falta  de
alcatrão  cedido  pelo  Município  de  Óbidos,  viu-se  a  freguesia  na  obrigação  de  adquirir
alcatrão  para  conclusão do  alcatroamento  nas ruas da  freguesia  no  valor  de  cerca de
3.000€-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro – No período depois da ordem do dia não houve inscrições.------------------------
Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão,
às vinte e duas horas,  da qual  foi  lavrada a presente ata que foi  posteriormente lida e
assinada por todos os presentes.------------------------------------------------------------------------------

Hugo Henriques:___________________________________________________________________ 
Lúcia Cintra:______________________________________________________________________
Luís Pereira:______________________________________________________________________
Paulo Oliveira:_____________________________________________________________________
Marina Brás:______________________________________________________________________


