
Ata n.º 74 

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

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e quinze 

minutos, no Polo 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 – Apreciação e eventual aprovação da adenda à tabela de taxas; Ponto três – 

Apreciação e eventual aprovação do procedimento por ajuste direto para a realização da empreitada 

denominada “Ecopista Furadouro/Amoreira” – compromisso plurianual; Ponto quatro - Informação 

do Presidente de Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto cinco – depois da ordem do 

dia. Esteve ausente o senhor Luís Leonardo. O Presidente da Assembleia deu início à reunião, lendo 

a ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor Luís Pereira e a secretária Olga Prada. O 

senhor Luís Pereira fez referência ao facto dos documentos para apreciação, elencados na ordem de 

trabalhos, não terem sido enviados para os elementos da Assembleia de Freguesia, facto que o 

impossibilitou de efetuar a análise prévia dos mesmos. A secretária Olga Prada questionou se, uma 

vez que a Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Amoreira está constituída, não seria importante 

para a população da Amoreira que houvesse uma sessão de esclarecimento, acompanhada por 

alguém da CM, com a finalidade de explicar o que é este instrumento de reabilitação e de que forma 

podem beneficiar os proprietários de edifícios antigos. Quis também saber se já existe programação 

para o Polo Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia questionou o Senhor Presidente da Junta a respeito da ausência do envio 

dos documentos para os elementos da Assembleia, sendo que este respondeu que foi uma falha e 

pediu desculpa pelo sucedido. Dado que os documentos em apreço são reduzidos, acordou-se 

proceder à leitura dos mesmos para conhecimento de todos os elementos da Assembleia e por forma 

a que estes se possam pronunciar, pedindo os esclarecimentos que considerem necessários. Após 

leitura dos documentos não foram solicitados esclarecimentos por nenhum dos presentes. ----------- 

O Senhor Presidente de Junta respondeu às questões colocadas pela secretária Olga Prada referindo 

que tem estado a contactar os proprietários das casas que podem estar abrangidas pelo instrumento 

financeiro ao abrigo da ARU da Amoreira, e tem identificado que os proprietários não se têm 

mostrado interessados em reabilitar os seus imóveis, devido principalmente à avançada idade dos 

proprietários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



O senhor Luís Pereira solicitou que os documentos em apreciação na presente reunião fossem 

enviados por email. Assim, ficou acordado que os elementos iram ser enviados via email, tal como é 

procedimento habitual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – Neste ponto o Presidente de Junta de Freguesia tomou da palavra apresentando o 

conjunto de sete postais que a Junta de Freguesia produziu, sendo este o motivo da alteração da 

tabela de taxas, uma vez que para vender os postais o seu preço tem de estar afixado na referida 

tabela. Foi apresentada a adenda à tabela de taxas, contendo os preços para o conjunto de postais 

– 5,00€ - e para a venda individual de um postal – 1,00€. Foi colocada a votação nominal a aprovação 

deste documento tendo sido aprovado por maioria, com abstenção do senhor Luís Pereira. ----------- 

Ponto Três – O senhor Luís Pereira apresentou declaração de voto afirmado ser favorável à 

construção da ecopista; todavia abstém-se nesta votação, uma vez que o documento tem diversas 

referências à legislação que não teve oportunidade de consultar previamente. O senhor Presidente 

de Junta referiu que a obra tem prazo de execução de 90 dias; estando prevista a assinatura do 

contrato de adjudicação durante o mês de outubro, este compromisso constitui-se como 

compromisso plurianual cujos encargos se repartem entre os anos de 2016 e 2017. Foi colocada a 

votação nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado por maioria, com abstenção do 

senhor Luís Pereira e do senhor Paulo Oliveira. ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro - O Senhor Presidente de Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à 

Assembleia de Freguesia: (i) terminou o CEI do Sr. Faustino; (ii) foi aprovado um novo CEI, com 

duração de um ano, para o Sr. Manuel José; (iii) foi pedido novo CEI para o Sr. António Rodrigues; 

(iv) a Junta de Freguesia continua a efetuar o transporte de cinco crianças do Sobral, tal como no ano 

letivo anterior; (v) a Junta da freguesia realiza o transporte da Lucinda, da Escola Josefa de Óbidos 

para a Amoreira; (vi) foi atribuído o prémio de mérito a Osvaldo Nóbrega; (vii) foram oferecidos 

diversos livros de literatura diversa à Junta de Freguesia; (viii) a Câmara Municipal de Óbidos 

transferiu as contribuições referentes ao mês de maio de 2016; (ix) relativamente à obra da ecopista 

a Junta de Freguesia tem de prestar caução à Infraestruturas de Portugal (garantia bancária ou 

seguro caução) e realizar um seguro de responsabilidade civil; (x) no que respeita às contas da Junta 

de Freguesia: Caixa Geral de Depósitos – 21.521,32€ - Caixa Agrícola – 4.332,48€ - Caixa Agrícola 

(Prazo) – 6.024,17€ - BPI – 11.703,83€ - numerário – 207,04€; (xi) o projeto da rede de rega do bloco 

da Amoreira está disponível para consulta na Junta de Freguesia, para que os interessados verifiquem 

a situação das suas propriedades. --------------------------------------------------------------------------------------- 



Ponto Cinco – A secretária Olga Prada, perante os atrasos de pagamento por parte da Câmara 

Municipal de Óbidos, questionou a situação potencial de atraso no pagamento das prestações 

relativas à obra da ecopista e o seu impacto na tesouraria da Junta de Freguesia. O senhor Presidente 

de Junta esclareceu que noutras situações a Câmara Municipal tem cumprido com os prazos deste 

tipo de pagamentos, estando, no entanto, esta situação salvaguardada com o construtor, por forma 

a não onerar a tesouraria da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

O senhor Luís Pereira aproveitou para questionar como está o processo da Casa do Seixo, ao que o 

senhor Presidente de Junta respondeu que está ainda sem financiamento previsto, estando o 

executivo municipal a analisar a hipótese de inserir esta obra num bloco de financiamento que está 

em curso. A hipótese de investimento por parte da Fundação EDP ficou sem efeito. --------------------- 

O senhor Presidente da Junta informou ainda que a Junta de Freguesia solicitou à Infraestruturas de 

Portugal a resolução das seguintes situações: a) alterar para tracejado a sinalização horizontal no 

cruzamento da EN114 com a Rua António Gomes, onde se situa a farmácia; b) retirar os semáforos 

na EN114 uma vez que estão desativados; c) colocação de placa identificativa no lugar de Amoreira 

no cruzamento da EN8 com a EN114, em A-da-Gorda. Entretanto a entidade respondeu às 

solicitações, prestando as seguintes explicações: b) serão mantidos os semáforos, pois a Câmara 

Municipal de Óbidos, no âmbito da modernização destes equipamentos, acordou recolocar o sistema 

em funcionamento; c) face à legislação e dispositivos normativos não é possível colocar uma seta 

com destino Amoreira no referido cruzamento. A resposta ao ponto a) é inconclusiva. ------------------

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

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

uma horas e quarenta e cinco 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:_________________________________________________________________ 

Marina Brás:___________________________________________________________________ 


