Ata n.º 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezassete, 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 – informação do Presidente da Junta de freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto três
– depois da ordem do dia. 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 colocando as seguintes questões
ao executivo da Junta de Freguesia: (i) ponto de situação do desenvolvimento do processo da
Ciclovia, (ii) que solução foi adotada para a resolução da situação de deterioração dos ecopontos que
identificou na reunião anterior; (iii) o que aconteceu às árvores colocadas no passeio da EN 114 para
terem secado e é intenção da Junta de Freguesia substituí-las; (iv) como está a situação da sugestão
de construção do passeio na EN114 entre a habitação social e a rua da Silveira; (v) sugere que a Junta
de Freguesia, em conjunto com a entidade reguladora, analise os tempos do semáforo de quem vem
da Rua da Farmácia e faça a rotunda para retomar a EN114 em direção a Peniche, visto o tempo atual
ser muito apertado; (vi) situação da reparação da ponte do parque de lazer; (vii) situação de
fiscalização das arribas; (viii) razão pela qual a obra da Casa do Seixo não foi abrangida pelo Portugal
2020 à semelhança de outras obras do concelho; (ix) não foram esclarecidas as dúvidas da última
reunião relativamente à 1.ª revisão ao Orçamento da Receita e 2.ª revisão ao Orçamento e Plano
para 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia antes de responder às questões colocadas pelo senhor
Luis Pereira, propôs à Assembleia de Freguesia a inclusão de um novo ponto na ordem de trabalhos
que se relaciona com a necessidade de revisão do orçamento devido a um donativo para a
organização do Festival da Ginja. A proposta foi aceite e colocada a votação dos presentes, tendo
sido aprovada por maioria, com abstenção do senhor Luís Pereira. Desta forma a nova ordem de
trabalhos da presente reunião é a seguinte: Ponto um – antes da ordem do dia; Ponto dois apreciação e eventual aprovação da 3.ª revisão ao orçamento e Plano para 2017; Ponto três –
informação do Presidente da Junta de freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto quatro – depois
da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou as respostas às questões
colocadas pelo senhor Luis Pereira: (i) na quarta-feira passada foram entregues, nas Infraestruturas
de Portugal, todos os documentos finais, sendo que dentro de 15 dias essa entidade fará uma
avaliação no local para se poder dar início à obra; (ii) no que respeita aos ecopontos, o senhor Luis
Pereira relembrou a localização dos mesmos, sendo que o Senhor Presidente referiu que vai expor a
situação à entidade competente; (iii) nos dias mais frios do inverno passado o gelo queimou as
árvores e por essa razão elas morreram e estão secas; (iv) pela experiência do processo da ciclovia,

pensa que será bastante complexo conseguir autorização das Infraestruturas de Portugal, já expôs a
situação a várias pessoas e as respostas que tem obtido vão no sentido de não ser possível executar
esse passeio; (v) considera que não faz sentido a colocação dos semáforos naquela zona, mas é uma
questão que ultrapassa a jurisdição da Junta de Freguesia; (vi) a ponte do Parque Infantil já foi
reparada e esta situação já tinha sido exposta em reunião de Assembleia de Freguesia; (vii) a Câmara
Municipal de Óbidos fez algumas intervenções nas arribas mais problemáticas e as arribas estão
sinalizadas, sendo esta sinalização da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
(viii) a obra da Casa do Seixo não foi abrangida pelo Portugal 2020 uma vez que ainda não abriu
nenhuma candidatura para um projeto desta natureza; (ix) as respostas às dúvidas relativamente à
1.ª revisão ao Orçamento da Receita e 2.ª revisão ao Orçamento e Plano para 2017 foram enviadas
por email para todos os elementos da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------O senhor Luis Pereira refere terem havido incongruências entre a informação referida pela Secretária
Mara Marques na reunião e a informação enviada por email relativamente às dúvidas colocadas por
si sobre a 1.ª revisão ao Orçamento da Receita e 2.ª revisão ao Orçamento e Plano para 2017, e
questiona a razão dessa divergência. Foi reforçada a posição da Secretária Mara Marques na referida
reunião, pois esta não tinha a certeza da finalidade das rúbricas e dos valores em causa, tendo sido
questionada repetidas vezes, levando-a a apresentar uma resposta. Todavia, por sugestão da
secretária Olga Prada, para esclarecimento de toda a população, aqui se transcreve a informação
posteriormente fornecida aos elementos da Assembleia de Freguesia, ficando sem efeito os
esclarecimentos referidos a este respeito na ata anterior. Segue a transcrição do email: ---------------“Relativamente à questão da previsão da despesa do Festival da Ginja cumpre-nos informar que essa
previsão foi apresentada na reunião de 28 de dezembro, no Ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Os
documentos que foram apresentados na reunião de 27 de abril, nomeadamente a Revisão, é a
divisão por rúbricas do saldo da gerência de 2016, não sendo reforçada as rubricas do Festival da
Ginja não aparecem nos referidos mapas mantendo-se a previsão apresentada. -------------------------Nas rubricas que surgiram dúvidas: 07011002- Outro- 6000,00€ - O reforço deste valor nesta rúbrica
deve-se ao facto de ser necessário substituir a torre existente no Parque do Rio porque a mesma se
encontra muito estragada (trata-se da torre que já vinha da escola) não apresentando as condições
de segurança, a Junta de Freguesia pensou em comprar equipamento novo (torre) com as devidas
condições/normas de segurança. 020214- Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria- 1000,00€- o
reforço desta rubrica deve-se ao facto de termos legalizado os terrenos (cemitério, armazém, escola
velha e o que o Sr. Fernando Horta ofereceu) contemplando os honorários da advogada. 07010404Iluminação Pública- 3000,00€- o reforço desta rubrica deve-se ao facto de termos que
substituir/colocar alguns candeeiros de iluminação pública nomeadamente na Praça Dr. Azeredo
Perdigão e no jardim do Rio de Cima.”
Ponto Dois – No que diz respeito à necessidade da 3.ª revisão ao orçamento e Plano para 2017 o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que este se deve ao facto de ter sido realizado

um donativo do Empreendimento Praia D’el Rey, no valor de 3000€, para cobrir parte das despesas
do Festival da Ginja, relativamente ao qual a Junta de Freguesia vai emitir uma guia de receita. 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 apresentou a seguinte informação à
Assembleia de Freguesia: (i) apresenta um voto de solidariedade e pesar pelos trágicos
acontecimentos ocorridos em Pedrogão Grande e Figueiró, propondo um minuto de silêncio em
memória das vítimas, o qual foi aceite e cumprido pelos presentes; (ii) o senhor Carlos Flausino
interrompeu o CEI em virtude de ter arranjado emprego em França, tendo sido solicitada a sua
substituição; (iii) a Comissão de Festas 2016 ofereceu uma luminária (tipo antigo) para colocação na
Praça Azeredo Perdigão e a Junta de Freguesia vai comprar a outra; (iv) no seguimento da alteração
da lei que regula os Parques Infantis a Junta de Freguesia adquiriu uma nova torre com baloiço,
escorregas e um painel informativo; (v) o Município de Óbidos fez transferência do valor dos
Protocolos referente a janeiro e fevereiro; (vi) convida os presentes a associarem-se à iniciativa da
Junta de Freguesia, Festival da Ginja, para ajudar na organização ou para participar nos diversos
eventos; (vii) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de Depósitos – 6.943,59€
- Caixa Agrícola – 11.203,59€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.024,78€ - BPI – 11.897,75€ - numerário –
572,93€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:___________________________________________________________________
Lúcia Guincho:_________________________________________________________________
Luís Pereira:___________________________________________________________________
Paulo Oliveira:_________________________________________________________________
Luís Leonardo:_________________________________________________________________
Marina Brás:___________________________________________________________________

