Ata n.º 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 dos documentos de Prestação de Contas
referentes ao ano de 2016; Ponto três – apreciação e eventual aprovação da 1.ª revisão ao
Orçamento da Receita e 2.ª revisão ao Orçamento e Plano para 2017; Ponto quatro – apreciação da
atualização do Inventário da Junta de Freguesia de Amoreira; Ponto cinco – apreciação e eventual
aprovação do Regulamento do Festival da Ginja de Óbidos em Amoreira; Ponto seis – informação do
Presidente da Junta de freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto sete – depois da ordem do dia.
Estiveram ausentes a senhora Lúcia Guincho e o senhor Luís Leonardo, pelo que a senhora Marina
Brás assumiu as funções de segunda secretária. O senhor Presidente da Junta de Freguesia fez-se
representar pela Secretária Mara Marques, uma vez que decorria simultaneamente a reunião de
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia 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
Saudando Abril, recordando este importante acontecimento para o poder local, reforçou ainda o seu
pesar pelas celebrações em Óbidos terem sido limitadas a um concerto na Casa da Música. Saudou
as Freguesias de Gaeiras e de A-dos-Negros por terem realizado celebrações por iniciativa das
respetivas Juntas de Freguesia. Colocou as seguintes questões ao executivo da Junta de Freguesia:
(i) ponto de situação do processo da Ciclovia, (ii) informou que existem na aldeia alguns ecopontos
(papel e plástico) deteriorados ou com a tampa estragada e (iii) programação do Polo Cultural para
o restante ano de 2017. Uma vez que as questões que o Senhor Luís Pereira colocou estão
relacionadas com o ponto seis - informação do Presidente da Junta de freguesia à Assembleia de
Freguesia -, as respetivas respostas serão efetuadas no referido ponto. -------------------------------------Ponto Dois – A senhora Mara Marques tomou da palavra justificando que o tribunal de Contas tem
exigido a cada ano mais documentação, sendo que no caso concreto do presente ponto o Relatório
de Gestão, que é a primeira vez que foi solicitado. O senhor Luís Pereira questionou onde está
apresentado o orçamento da despesa com o Festival da Ginja. A senhora Mara Marques referiu que
não existe nenhuma rúbrica específica para o Festival, e não tem certeza em que rúbrica esta despesa

foi integrada, pelo que esta informação será posteriormente enviada aos elementos da Assembleia
de Freguesia. 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 Três – Neste ponto o senhor Luís Pereira questionou o aumento do valor de despesas nas
seguintes rúbricas: (i) 020214 – serviços – 1.000€, (ii) 07010404 – reforço de iluminação pública –
1.300€ e (iii) 07011002 - equipamento básico – 6.000€. A senhora Mara Marques tomou da palavra
justificando que esta alteração ao documento é devia genericamente à necessidade de integrar o
saldo da Gerência anterior, sendo em particular as rúbricas referidas relacionadas com: (i)
salvaguarda de eventual necessidade de projetos na obra da Casa do Seixo, (ii) novos candeeiros da
Praça Azeredo Perdigão e (iii) aquisição de software. 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 – A senhora Mara Marques tomou da palavra referindo que neste ponto há também
um novo documento – Mapa Síntese dos Bens Inventariados - que é a primeira vez que foi solicitado
pelo Tribunal de Contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – A senhora Mara Marques tomou da palavra justificando a necessidade de nova
aprovação do Regulamento do Festival da Ginja, uma vez que este teve as seguintes alterações: (i)
mudou o local do evento, passando para a Rua da Mina e largo do Centro Social Cultural e Recreativo
da Amoreira; (ii) valor do terrado diferente consoante os produtos a vender - Artesanato e fruto
20 Euros/Evento; - Produtos alimentares embalados e bebidas 30 Euros/Evento; - Restauração
40 Euros/Evento. O senhor Luís Pereira referiu que considera este evento muito importante e espera
que se mantenha a sua organização na próxima legislatura, embora considere que talvez se pudesse
utilizar outra designação para o evento. Em termos de localização a que considera que foi mais
adequada foi a da segunda edição. Foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento
tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Em representação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, a senhora Mara Marques
apresentou a seguinte informação à Assembleia de Freguesia: (i) termina o CEI do Sr. José João no
dia 22 de maio; (ii) será iniciado novo CEI, no início de maio, com duração de um ano; (iii) foi colocada
uma caixa de estacionamento na rua do Jaboé; (iv) foram colocados novos fontanários no cemitério;
(v) foram plantadas novas árvores no cemitério, rua da Mina e na rua do Jaboé; (vi) foi realizado o
restauro exterior e pintura da casa mortuária; (vii) foi realizada a compra de software informático –

programas de Pocal, cemitério e inventário; (viii) no que respeita às contas da Junta de Freguesia:
Caixa Geral de Depósitos – 11.047,44€ - Caixa Agrícola – 3.277,23€ - Caixa Agrícola (Prazo) –
6.024,78€ - BPI – 14.912,59€ - numerário – 337,95€; (ix) estão pendentes os pagamentos do
Município de Óbidos dos meses de janeiro, fevereiro e março; (x) o Município de Óbidos deve à Junta
de Freguesia o pagamento das taxas de água desde agosto de 2016; (xi) hoje (27 de abril) foi
concluído todo o processo burocrático de contratação da empresa construtora da Ciclovia, sendo
que o processo foi encaminhado para a Arq. Mafalda; os elementos do processo vão ser entregues
às Infraestruturas de Portugal; (xii) devido à existência de carraças na rua do Jaboé e à deambulação
de cães abandonados nessa zona foi realizada a pulverização da rua e dos animais (com produtos
indicados pelo veterinário); (xiii) em 2016 os valores que foram pagos pela Câmara Municipal ao
abrigo do contrato de delegação de competências foram inferiores aos valores reais de despesa em
cerca de 18.000€, esta questão deve ser tida em conta na próxima negociação, uma vez que o valor
do contrato de delegação de competências é válido por quatro anos; (xvi) a Junta de Freguesia
convida à participação de toda a população na organização e montagem do próximo Festival da Ginja,
agradecendo antecipadamente a ajuda de todos os voluntários. Relativamente às questões
colocadas no ponto um: (1) de momento não há programação definida para o Polo Cultural uma vez
que a Junta de Freguesia não tem recursos humanos afetos a essa tarefa, em consequência de não
ter sido aprovado o CEI do senhor António Rodrigues; (2) na questão dos ecopontos degradados a
senhora Mara Marques pediu a localização dos mesmos para poder reportar a situação aos serviços,
ao que o senhor Luis Pereira informou que tem conhecimento de pelo menos dois ecopontos ao pé
da farmácia e na estrada nacional, reconheceu, no entanto, melhorias na distribuição dos ecopontos
do vidro (em sequência de ter abordado esse assunto em Assembleia de Freguesia). -------------------Ponto Sete – O senhor Luis Pereira solicitou a votação da seguinte menção “Uma vez que a Câmara
Municipal, durante o presente mandato, não teve a devida atenção com a Junta de Freguesia e
população da Amoreira propõe um voto de falta de confiança à Câmara Municipal por parte desta
Assembleia de Freguesia”. A menção foi posta a votação pelo senhor Presidente de Assembleia,
sendo o resultado da votação dois votos a favor do senhor Luis Pereira e do senhor Paulo Oliveira,
com restantes votos contra. A senhora Olga Prada pediu para realizar uma demostração de intenção
de voto, reforçando que votou contra esta menção por ser muito vaga e generalizada, incorrendo
numa avaliação excessiva, considerando que um assunto desta natureza deve ser apresentado a
votação com um documento que explicite especificamente as situações de discordância. --------------

Por esta altura o senhor Presidente de Junta comparece na reunião, dado ter terminado a sessão da
Assembleia Municipal, referindo a sua preocupação com o estacionamento ilegal junto à farmácia, o
que prejudica as entradas e saídas dos veículos automóveis do condomínio habitacional; neste
sentido vai solicitar à Câmara Municipal a identificação explicita de proibição de estacionar através
da aplicação no pavimento de um traço contínuo amarelo. -----------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e
duas horas e trinta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente lida e
assinada por todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Henriques:_______________________________________________________________
Olga Prada:___________________________________________________________________
Luís Pereira:___________________________________________________________________
Paulo Oliveira:_________________________________________________________________
Marina Brás:___________________________________________________________________

