
Ata n.º 75 

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

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e dez 

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 – Discussão e eventual aprovação dos documentos previsionais para 2017 e 

respetivo mapa de pessoal; Ponto três – Deliberação para a celebração da escritura de Justificação 

por Usucapião dos seguintes prédios: Cemitérios, Escola Velha/Armazém, Jardim (junto à residência 

Paroquial) e atribuição de poderes ao Presidente da Junta de Freguesia para outorgar e celebrar a 

referida escritura; Ponto quatro – Deliberação e aceitação de doação de terreno à Freguesia e 

atribuição de poderes ao Presidente da Junta de Freguesia para aceitar a doação e para outorgar a 

referida escritura; Ponto cinco – Informação do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de 

Freguesia; Ponto seis - depois da ordem do dia. O Presidente da Assembleia deu início à reunião, 

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

Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra o senhor Luís Pereira, que iniciou a sua intervenção 

desejando umas boas festas e feliz 2017 a todos os elementos da Assembleia, reforçando que vamos 

entrar no último ano de mandato. Seguidamente dirigiu as seguintes questões ao senhor Presidente 

da Junta de Freguesia: (i) quando será efetivamente atribuída a obra da ciclovia; (ii) já foi concluído 

o estudo sobre as reparações necessárias no Parque de Lazer da Amoreira e (iii) quais vão ser as 

alterações ao próximo Festival da Ginja, que o senhor Presidente anunciou no editorial da revista A 

Praça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu às perguntas colocadas referindo que (i) a 

obra da ciclovia já foi adjudicada à empresa Submerci- Construções e Urbanizações LDA, por 52.000€ 

(mais IVA), mas não tem meios para indicar uma data para o início das obras, sendo que considera 

estarem sanadas todas as questões que a entidade Infraestruturas de Portugal foi levantando neste 

processo, (ii) no parque de lazer foram reparados todos os aparelhos existentes, continuando ainda 

por arranjar a torre do escorrega, e reforçou que existe seguro de responsabilidade civil que abrange 

os utilizadores do parque, (iii) a Junta de Freguesia está a ponderar transferir o recinto do Festival da 

Ginja para o parque do Centro Social Cultural e Recreativo da Amoreira (descampado em frente ao 

Jardim de Infância). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Ponto Dois – Neste ponto o Senhor Luís Pereira referiu que considera que o orçamento devia ser 

acompanhado por uma memória descritiva, com a finalidade de simplificar a leitura e consulta deste 

documento, ficando assim mais acessível a toda a população. Foi colocada a votação nominal a 

aprovação deste documento tendo sido aprovado por maioria, com abstenção do senhor Luís 

Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três – O Senhor Presidente da Junta de Freguesia tomou da palavra justificando que os 

referidos prédios - Cemitérios, Escola Velha/Armazém, Jardim (junto à residência Paroquial) – 

embora de propriedade da Junta de Freguesia, nunca foram alvo de alteração de titularidade no 

registo predial, continuando estes prédios registados em nome dos antigos proprietários. Foi 

colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado por unanimidade. - 

Ponto Quatro – Foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado 

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

Ponto Cinco – O Senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à 

Assembleia de Freguesia: (i) terminou o CEI do Sr. David Silva; (ii) iniciou a 12/10/2016 um novo CEI, 

com duração de um ano, para o Sr. Manuel José Pereira; (iii) decorreu no Polo Cultural no mês de 

dezembro a Feira do Livro; (iv) apresentou um agradecimento público ao grupo de jovens e outros 

voluntários que realizaram a Festa, assim como dinamizaram diversos eventos ao longo do ano, 

culminando com um jantar de amizade cuja participação considera ter sido um grande sucesso; (v) a 

Junta de Freguesia adquiriu um aspirador urbano; (vi) a última pulverização que foi realizada na 

freguesia foi com recurso a vinagre - uma solução biológica que o executivo foi ver aplicar numa 

freguesia da área de Lisboa e que quis experimentar no seu território; (vii) a Junta de Freguesia tem 

em dívida o valor do vinagre num total de 1.234€; (viii) do município de Óbidos estão pendentes os 

pagamentos dos meses de julho a novembro; (ix) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: 

Caixa Geral de Depósitos – 11.159,48€ - Caixa Agrícola – 3.640,22€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 

6.024,78€ - BPI – 5.760,74€ - numerário – 183,91€; ---------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco – A Senhora Lúcia Guincho, em nome do Centro Social Cultural e Recreativo da Amoreira, 

agradeceu a oferta de uma cama articulada com grades e colchão, por parte da Junta de Freguesia.- 

O senhor Luís Pereira aproveitou para questionar se está prevista alguma intervenção na escola de 

Vale de Janelas, pois esta está a ser vandalizada. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu 

que não tem havido intervenções de recuperação ou manutenção, nem estão previstas. --------------- 



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

uma horas e cinquenta 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:_________________________________________________________________ 

Luís Leonardo:_________________________________________________________________ 

Marina Brás:___________________________________________________________________ 


