Ata n.º 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 – Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; Ponto três – Apreciação e
eventual aprovação dos documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 2017; Ponto quatro
– Apreciação e eventual aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Planos para 2018; Ponto cinco –
Apreciação da atualização do Inventário da Junta de Freguesia; Ponto seis – Apreciação da 2.ª
alteração à Norma de Controlo Interno; Ponto 7 – Apreciação e eventual aprovação da Adenda ao
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – Transportes, com o Município de
Óbidos; Ponto oito – Informação da Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia;
Ponto nove – Depois da ordem do dia. O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à reunião,
lendo a ordem de trabalhos e referindo o lapso no Ponto seis, onde se lê 2.ª alteração devia ler-se
1.ª alteração, tendo sido corrigida a redação do referido ponto para – Apreciação da 1.ª alteração à
Norma de Controlo Interno. Esteve ausente o senhor Ricardo Rafael Guincho da Cruz. -----------------Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra a senhora Célia Pedro e a secretária Olga Prada. -----A senhora Célia Pedro questionou a Senhora Presidente de Junta a respeito dos seguintes assuntos:
(1) o que pode a Junta de Freguesia fazer relativamente aos casos de ratazanas que têm sido
identificados na aldeia, (2) como é que a Junta de Freguesia prevê atuar no tempo quente para
atenuar o problema das moscas, (3) qual o ponto de situação da casa de banho e da iluminação do
parque, (4) como está a ser desenvolvida a campanha de recuperação de casas antigas promovida
pela Câmara Municipal, (5) em que moldes se vai realizar o Festival da Ginja.------------------------------A secretária Olga Prada tomou da palavra para felicitar a Junta de Freguesia pela nova edição da
revista institucional, que considera ter design e conteúdos interessantes, (1) questionando a opção
da utilização da antiga ortografia nesta edição, uma vez que a Junta de Freguesia institucionalmente
adotou o novo acordo ortográfico; (2) perguntou ainda se irá existir uma edição digital da revista,
pois desta forma é possível alcançar mais leitores. Aproveitou também para destacar os trabalhos de
limpeza e embelezamento que têm vindo a ser realizados na freguesia, nomeadamente na entada
Oeste da aldeia, com a limpeza e pintura de muros e escadas. ------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia prestou as seguintes informações em resposta às
questões colocadas pela senhora Célia Pedro: (1) sempre que tem havido identificação de situações
concretas de aparecimento de ratos, como aconteceu na Casa do Seixo, tem sido reportado à Câmara
Municipal, e tem havido intervenção por forma a resolver o problema; (2) relativamente à situação
potencial das moscas, caso ocorra, irá ser analisada a causa e avaliar a forma possível de atuação da
Junta de Freguesia; (3) a casa de banho do parque está a ser intervencionada, sendo que a intenção

será retirar completamente a estrutura antiga e colocar uma estrutura mais resistente, haverá
também intervenção ao nível da iluminação do parque; (4) quanto à questão da recuperação de
casas antigas, o anterior executivo efetuou uma lista de proprietários com potencial interesse neste
projeto, lista que foi entregue à Câmara Municipal, tendo sido já solicitado pela Câmara Municipal
uma atualização dessa lista; (5) o Festival da Ginja vai avançar, mas ainda está a ser analisada a forma
como este vai ser realizado, em princípio irá realizar-se no final de junho.----------------------------------Relativamente às questões colocadas pela secretária Olga Prada a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia esclareceu que tem intenção de colocar um ficheiro pdf da revista no site da Junta de
Freguesia, mas que atualmente estão com dificuldades técnicas em anexar este tipo de ficheiro ao
site; quanto à questão da ortografia utilizada na revista foi opção do editor, mas referiu que vai rever
a situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O secretário Diogo Sousa pediu a palavra para referir que tem pensado na hipótese de se realizar um
estudo científico sobre o património da Freguesia da Amoreira e até das suas Freguesias vizinhas, à
semelhança do trabalho já desenvolvido no âmbito da comemoração do Dia dos Moinhos,
podendo-se recorrer a uma candidatura de apoio financeiro em parceria com outras Freguesias. ---Ponto Dois – O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou que não foram recebidas
propostas de alteração ao regimento, dentro do prazo estipulado, pelo que o documento que se
apresenta para a provação é igual à versão do anterior mandato. Não havendo mais intervenções,
foi colocada a votação nominal a aprovação deste documento tendo sido aprovado por unanimidade.
Ponto Três – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia apresentou os valores que considera mais
representativos relativamente à Prestação de Contas do ano 2017. Relativamente aos recebimentos
destacou: (i) Imposto Municipal sobre Imóveis – 11.970,63€, (ii) Fundo de Financiamento das
Freguesias – 32.590€, (iii) Acordo de Execução protocolado com a Câmara Municipal de Óbidos –
52.461,76€. No que respeita aos pagamentos referiu que grande parte do orçamento é afeto a gastos
com o pessoal, representando um valor de 62.699,50€. ---------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação destes documentos
tendo sido aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia referiu que esta revisão não implicou a
criação de novas rúbricas, devendo-se essencialmente à inclusão do valor de aquisição do transporte,
referente à Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências. Foi também
distribuído por diversas rúbricas o valor do saldo de gerência apurado para o ano de 2017.
Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação destes documentos
tendo sido aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – A secretária Olga Prada valorizou o esforço do anterior executivo em legalizar a
situação do registo predial dos terrenos do Cemitério, Jardim e Armazém da Junta de Freguesia, que

se revela neste documento do inventário, aumentando o património da Junta de Freguesia. Referiu
ainda a integração no património da Junta de Freguesia do terreno doado em 2017 pelo senhor
Fernando Horta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que esta alteração advém da
alteração de legislação que era necessário atualizar no documento, sendo este um documento que
regula o funcionamento interno da instituição. ---------------------------------------------------------------------Ponto Sete - A Senhora Presidente da Junta de Freguesia comunicou que a Junta de Freguesia realiza
diariamente transporte de crianças para a CERCIPENICHE, transporte de crianças e de refeições. A
carrinha da Junta de Freguesia tem um grande desgaste, sendo que atingiu o limite de idade legal
para transporte de crianças, sendo este o principal motivo para a realização desta adenda ao
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – Transportes. ------------------------------O senhor Paulo Oliveira questionou o que acontece à carrinha atual da Junta de Freguesia e o que
cobre o valor de apoio da Câmara Municipal, no âmbito desta Adenda. -------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que cabe a cada uma das Juntas de Freguesia
decidir o que vai fazer com a antiga carrinha, reforçando que a carrinha da Junta de Freguesia da
Amoreira está a necessitar de arranjos de fundo e o executivo ainda está a analisar se fica com o
veículo ou se o entrega para abate ao valor da nova carrinha. -------------------------------------------------O senhor Paulo Oliveira aproveitou para questionar se o valor do apoio da Câmara Municipal à
Limpeza da zona urbana da Praia d’El Rei foi reforçado tendo em conta o aumento de volume de
trabalho que a época de Verão implica, ao que a Senhora Presidente da Junta de Freguesia respondeu
que não foi, mas que a este respeito a Junta de Freguesia vai ter um novo Contrato Emprego Inserção
para reforço da equipa de limpeza, conseguindo desta forma formar duas equipas para andar no
terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi colocada a votação nominal a aprovação destes documentos tendo sido aprovados por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Oito - A Senhora Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à
Assembleia de Freguesia relativamente à atividade da Junta de Freguesia: Área Social (1) foram
rececionados e aprovados dois processos no âmbito da medida “Apoio ao Recém-nascido”; (2)
submeteu-se uma candidatura a Contrato Emprego Inserção (CEI), para integrar um desempregado
e permitir reforçar a equipa para manutenção de espaços públicos; (3) está a ser dado apoio logístico
na organização da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à Amoreira; (4) foram
efetuados os transportes habituais e outros transportes em período de férias escolares; (5) o
executivo esteve presente na entrega de um donativo da Associação de Proprietários da Praia d’El
Rei ao Centro Social Cultural e Recreativo da Amoreira; (6) foram oferecidas ferramentas às crianças
que frequentam o Complexo do Furadouro, para desenvolvimento do projeto “Horta do Furadouro”;
(7) foi dado apoio logístico a um grupo de voluntários que esteve na Amoreira, desenvolvdendo

diversas atividades de apoio à comunidade; (8) criação de dois contos “O Moinho da Carlota” e “O
Zé no Jardim Infantil”; (9) realização de visitas domiciliárias de acompanhamento de situações de
fragilidade social; Comunicação (10) o site, instagram e Facebook da Junta de Freguesia continuaram
a ser atualizados; (11) foi criada nova imagem – Logotipo - para a Freguesia; (12) foi relançada a
revista da Junta de Freguesia com novo nome, novos conteúdos e nova imagem; Saúde (13)
continuaram os contactos junto da responsável do ACES Oeste Norte, Dra. Ana Pisco, que informou
que a partir de dia 8 de maio vai ser colocado médico na Freguesia e integrado um enfermeiro; (14)
tem sido realizada a sinalização de animais abandonados e respetiva intervenção, com apoio da GNR
e da Câmara Municipal; Obras (15) montagem dos candeeiros na Praça; (16) aplicação de massas
frias em várias estradas; (17) colocação de plantas e arbustos; (18) arranjo de algumas janelas da
antiga Escola Primária e construção de rampa de acesso ao edifício para pessoas com mobilidade
reduzida; (19) limpeza de caminhos e taludes; (20) finalização dos trabalhos de construção da
Ecopista Amoreira/Furadouro; (21) limpeza e revitalização da entrada poente da Amoreira; (22)
início de alguns trabalhos de limpeza (muro da Rua Padre Moura, muro da Rua Dr. Amílcar Campos);
(23) montagem do parque infantil do Parque do Rio de Cima; Cultura (24) comemoração do Dia
Nacional do Moinhos, com nova organização e formato renovado, com novas parcerias e objetivos
mais ambiciosos; Ambiente (25) apoio à Câmara Municipal de Óbidos na informação à população
sobre terrenos a necessitar de limpeza, com logística necessária à organização da sessão de
esclarecimentos sobre prevenção de fogos, no encaminhamento de dúvidas sobre a temática; (26)
apoio à APAS Florestas, com logística associada à dinamização de sessão informativa e celebração do
Dia da Árvore; Outras atividades (27) promoção de reunião entre a Associação de proprietários da
Praia d’El Rei e a Câmara Municipal de Óbidos; (28) realização de outras reuniões de
acompanhamento de situações relacionadas com a Praia d’El Rei; (29) realização do mercado mensal;
(30) receção de equipamento mobiliário para o novo “Espaço Cidadão”; Informação Financeira (31)
Caixa Geral de Depósitos – 5.711,18€ - Caixa Agrícola – 3.252,88€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.024,78€
- BPI – 18.301,77€ - numerário – 30,83€. -----------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia realizou ainda uma apresentação das atividades
realizadas e previstas entre os meses de dezembro de 2017 a agosto de 2018. ---------------------------Ponto Nove – Inscreveram-se para usar da palavra o senhor Fernando Horta, o senhor Luis Pereira e
o senhor Luizinho Leal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Horta tomou da palavra para questionar a Senhora Presidente de Junta a respeito
dos seguintes assuntos: (1) que registos históricos foram apresentados no evento do Dia dos
Moinhos, a Junta de Freguesia tem acervo histórico sobre os moinhos da Amoreira; (2) o valor do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) aumentou ou diminuiu no ano de 2017 comparativamente
ao ano anterior; (3) a Junta de Freguesia tem alguma estrutura de apoio à remoção de entulho de
obras particulares, por exemplo Big Bags para utilização dos residentes na Freguesia. Aproveitou o
momento para oferecer uma publicação de dois volumes, de sua autoria, que realizou em maio de
2017, intitulada “Inquérito feito pelo Santo Ofício a António José Madeira – Natural de Óbidos, cujo

avô materno era da Amoreira, 1732/1738”. O senhor Fernando Horta referiu ainda que tem alguma
informação sobre as famílias de moleiros da Amoreira, caso seja do interesse da Junta de Freguesia
pode fornecer essa informação. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu em nome da mesa desta Assembleia e
do executivo da Junta de Freguesia a oferta do senhor Fernando Horta, passando a palavra à Senhora
Presidente da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia e o senhor António Rodrigues, da Junta de Freguesia,
referiram que foi realizada investigação sobre os moinhos da Freguesia para preparar o evento do
dia dos Moinhos, mas que efetivamente não existe muita informação disponível, e esta investigação
continua em curso, pelo que toda a informação que o Senhor Fernando Horta possa disponibilizar
será muito útil. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia referiu ainda que a Junta de Freguesia
da Amoreira não dispõe de qualquer meio de recolha ou apoio à remoção de entulhos de obras, no
entanto vai verificar se é possível apoiar de alguma forma. -----------------------------------------------------De seguida tomou da palavra o senhor Luis Pereira que referiu as seguintes situações: (1) a
propagação de pombos voltou à Casa do Seixo, é necessário proceder a nova intervenção; (2)
apresenta novamente a proposta de colocação de um painel de divulgação dos eventos da Freguesia,
num local central na aldeia, para evitar a disseminação de vários cartazes distribuídos pelos
estabelecimentos comerciais da aldeia; (3) questiona quando será implementado o orçamento
participativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último tomou da palavra o senhor Luizinho Leal que teceu as seguintes considerações: (1)
apreciou a apresentação da Senhora Presidente da Junta de Freguesia e as novas ideias que
explanou, considera que esta informação devia chegar a todos os Amoreirenses, reforçando que
existe uma falha de comunicação com a população; (2) deve ser efetuada uma avaliação ao ranking
das escolas de Óbidos e à degradação do Complexo do Furadouro; (3) propõe a criação de uma
estrutura de apoio informático à população; (4) deve ser realizada uma análise sobre os aspetos
positivos e negativos da Casa Saramago para a Freguesia da Amoreira; (5) sugere que sejam
colocados, no Parque do Rio, aparelhos de manutenção mais diversificados; (6) as margens do rio
deviam ser limpas; (7) faltam atividades de ocupação da população mais velha, mas que ainda se
encontra intelectualmente ativa, tipo Universidade Sénior; (8) em sua opinião as contas dos Festivais
da Ginja que já foram realizados não foram devidamente publicitadas, questionando a legitimidade
de algumas ações e opções, indagou se houve protocolos realizados com a Câmara Municipal no
âmbito da organização destes festivais, devia ser realizado um estudo de impacto económico para
aferir as mais-valias deste evento, questiona se as verbas efetivamente gastas nos Festivais foram
integradas na totalidade nos orçamentos, questiona qual foi a entidade que pagou a animação no
último Festival. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia de Freguesia referiu que qualquer cidadão tem o direito de ser esclarecido e
que para ser possível dar resposta concreta às questões colocadas o senhor Luizinho Leal deve

solicitar informação à Junta de Freguesia através da mesa desta Assembleia, por escrito, enviada
pelos meios formais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Paulo Oliveira solicitou que as respostas às questões do senhor Luizinho Leal fossem
apresentadas à Assembleia de Freguesia e integradas numa ata para conhecimento de toda a
população. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e
três horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi posteriormente lida e assinada
por todos os presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Henriques:_________________________________________________________________________________
Olga Prada:_____________________________________________________________________________________
Diogo Sousa:____________________________________________________________________________________
Célia Pedro:_____________________________________________________________________________________
Paulo Oliveira:___________________________________________________________________________________
Mário Lopes:____________________________________________________________________________________

