
 

 

 

 

Ata n.º 86 

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

 Aos trinta do mês Abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma e vinte 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 2018; Ponto Três – Apreciação e eventual aprovação da 1.ª Revisão ao 

Orçamento e Planos para 2019; Ponto Quatro – Apreciação da atualização do Inventário da Junta 

de Freguesia; Ponto Cinco – Apreciação e eventual aprovação do Regulamento da Unidade Local 

de Proteção Civil da Freguesia de Amoreira; Ponto Seis – Informação da Presidente da Junta de 

Freguesia à Assembleia da Freguesia; Ponto Sete – Depois da ordem do dia. ------------------------- 

Presenças: Hugo Leitão Henriques, Mário João dos Santos Lopes, Célia Cristian Costa Pedro, Elisa 

Maria Martins Brás, Paulo Alexandre Pereira Oliveira, Marco Rui Leal Henriques. ------------------- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à reunião, lendo a ordem de trabalhos e 

começou por informar que a secretária Olga Maria Fernandes Prada enviou carta dirigida ao 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a informar que por questões profissionais não 

teria possibilidade de estar presente na Assembleia de dia 30 de Abril de 2019. Em substituição 

desta foi convocado o Sr. Marco Rui Leal Henriques. Esteve ausente o Sr. Diogo Filipe de Sousa.  

O presidente da Assembleia de Freguesia informou que antes de iniciar os trabalhos seria 

necessário eleger o 1.º Secretário e o 2.º Secretário para o acompanhar na Mesa da Assembleia 

devido aos secretários eleitos não se encontrarem presentes. O presidente da mesa informou 

que havia uma lista formada pelo Sr. Marco Rui Leal Henriques para 1.º Secretário, e o Sr. Mário 

João dos Santos Lopes para 2.º Secretário e que seria posta a votação. -------------------------------- 

 

Os membros da Assembleia procederam à votação por voto secreto para eleição do 1.º 

Secretário e 2.º Secretario.------------------------------------------------------------------------------------------ 

A contagem de votos foi efetuada em frente aos membros da assembleia, tendo sido votado por 

unanimidade a lista apresentada.---------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de os Secretários eleitos terem tomado os lugares na Mesa da Assembleia o Presidente 

da Assembleia de Freguesia tomou da palavra e leu os pontos que constavam no edital e que 

iriam ser discutidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Inscreveu-se para usar da palavra a senhora Célia Pedro. A Sr. Célia Pedro questionou 

a senhora Presidente de Junta a respeito dos seguintes assuntos: (1) Revisão do orçamento. (2) 

Questão da limpeza do rio. (3) Passeio da estrada nacional 114 está parado a sua obra. (4) Como 

esta a situação da casa do Seixo. (5) A ciclovia junto do campo de futebol está sem iluminação e 

não se vê o lancil da ciclovia tendo proposto a colocação de fitas refletoras nos locais sem  
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iluminação. (6) A ata 85 esta em falta no site da junta de freguesia. (7) Bolsas de mérito 

2018/2019 como estão a ser tratadas. (8) Transito dentro da Amoreira. ------------------------------- 

A senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu: em relação ao rio estão a ser feitas 

limpezas somente nas margens e que a Junta de Freguesia não tem jurisdição no rio pelo que 

não pode fazer outro tipo de intervenção sem as devidas autorizações, foi feita uma casa de 

banho (WC) no parque infantil e foi feita a reparação do mesmo e que é intenção da Junta vedar 

o parque para os animais não irem lá defecar, o passeio da estrada nacional 114 está a aguardar 

reunião na Camara Municipal de Óbidos no dia oito de maio de dois mil de dezanove. Em relação 

à Casa do Seixo informou que foram recentemente entregues os projetos a uma entidade 

externa que entregou o projeto de especialidade à poucos dias. Sobre a ecopista informou que 

a luminária está fundida e as empresas que veem fazer a manutenção informaram que estão a 

tratar do assunto. No que diz respeito à ata 85 informou que não tinha essa informação e iria 

verificar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A senhora Presidente de Junta informou ainda que não houve bolsas de mérito este ano, e que 

é intenção do executivo refazer o regulamento com a possibilidade de acrescentar o mérito 

desportivo. Informou ainda que estão a redigir as propostas de alterações da bolsa enxoval e do 

regulamento do cemitério. Em relação ao transito dentro da aldeia, informou que a gestão do 

tráfego dentro da aldeia é da responsabilidade da Câmara Municipal de Óbidos e que é 

necessário fazer um estudo antes de proceder a qualquer alteração. ----------------------------------- 

Ponto Dois – A senhora Presidente de Junta descreveu sucintamente as rubricas que constam 

dos mapas de prestação de contas e informou que as receitas principais centram-se 

essencialmente no recebimento do IMI, nos protocolos com o IEFP e nos contratos estabelecidos 

com a Câmara Municipal de Óbidos. No que diz respeito às despesas correntes os valores mais 

significativos são os custos com o pessoal e a aquisição de bens e serviços. --------------------------- 

Solicitou a palavra a Sr.ª Célia Pedro que questionou a Sr.ª Presidente de Junta sobre as rubricas 

#0202000000 no valor de 24.165,90€ constante no mapa de Modificações do Orçamento, tendo 

a Sr.ª Presidente da Junta informado que o valor tem a ver com reparações e construções de 

passeios na praia D´El Rei. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente tomou a palavra o Sr. Paulo Oliveira que questionou a Presidente de Junta se 

houve prejuízo no ano de 2018, visto as despesas terem sido superiores às receitas, e se esse 

desequilíbrio não se devia principalmente às despesas de manutenção com a praia D´El Rei,  

tendo a Sr.a Presidente de Junta retorquido que não se verificou essa situação porque havia 

dinheiro que transitou de anos anteriores para 2018 e que dessa forma o equilíbrio orçamental 

da Junta de Freguesia estava assegurado. ----------------------------------------------------------------------- 

Solicitou outra vez a palavra a Sr.a Célia Pedro dizendo que foi necessário ir buscar 4.800€ ao 

ano de 2017 para pagar as despesas de 2018 e na sua opinião seria importante realizar um 

estudo mais aprofundado no sentido de analisar estes valores e o seu impacto num futuro  



 

 

 

 

próximo na freguesia da Amoreira.-------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Ponto Dois foi posto a votação tende sido aprovado por maioria com 3 votos a 

favor e 3 abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três – A Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou a assembleia que não ouve 

alteração no orçamento, não tendo sido colocadas questões, passando-se imediatamente à 

votação do em questão, tendo sido aprovado por maioria com três abstenções e três votos a 

favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Quatro - A Sr.ª Presidente de Junta, informou a assembleia que alguns artigos danificados 

que se encontravam no armazém da Junta de Freguesia foram destruídos e foram adquiridos 

novos materiais para a Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco – Foi informado pela Sr.ª Presidente da Junta que a freguesia da Amoreira foi a 

primeira freguesia do concelho de Óbidos a criar a Unidade Local de Proteção Civil, estando o 

grupo já formado e a maioria já com formação especifica efetuada.  

Posto a votação o Ponto Cinco foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- 

Ponto Seis – Foram prestadas pela Sr.ª Presidente de Junta várias informações sobre a actividade 

da Junta de Freguesia - Área Social - (1) Foram efetuados os transportes habituais das crianças, 

das refeições e dos utentes da Cerci Peniche; (2) Foi dado apoio logístico e no desenvolvimento 

de diversas atividades a um Grupo de Voluntários que esteve na Amoreira durante uma semana 

no passado mês de Fevereiro. Para além do trabalho que desenvolveram com a comunidade, 

tiveram, também, oportunidade de fazer pequenos trabalhos de pintura na antiga Escola de Vale 

de Janelas; (3) Foi desenvolvida uma tertúlia sobre “Maturidade Escolar” em conjunto com a 

Associação Jardim Waldorf da Amoreira; (4) Foi dado apoio à caminhada “Amigo Especial” 

dinamizada pelo ACES em conjunto com o Município de Óbidos; (5) Foi realizado o Mercado da 

Primavera na Praça com exposição de artesanato, licores etc; (6) Assinalou-se o “Mês da 

Prevenção dos Maus Tratos na Infância” no dia 29 de Abril com uma atividade conjunta 

(Município de Óbidos, CPCJ, Agrupamento de Escolas) no Jardim de Infância da Amoreira que 

envolveu a comunidade. Comunicação - (7) Continuaram a ser atualizados o site, Instagram e 

Facebook da Freguesia; (8) foi lançado novo número da Revista “Amoreira”. Saúde - (9) Realizou-

se uma “Academia de Saúde e Bem-Estar da Amoreira com uma tertúlia sobre a importância da 

hidratação dinamizada por nutricionista da Câmara Municipal de Óbidos; (10) Foi dado apoio 

administrativo à Extensão de Saúde da Amoreira. Obras - (11) Aplicação de massas frias em 

várias estradas; (12) Colocação de Plantas e Arbustos; (13) Limpeza de caminhos e taludes; (14) 

Realização de trabalhos diversos no Parque do Rio (montagem do parque infantil e construção 

de novos sanitários); (15) Reforço do talude na Nacional 114; (16) Aplicação de sinalização na 

Praia d’El Rei; (17) Realização de pequenos calcetamentos em Amoreira e Praia d’Ei Rei; (18) 

Limpeza do Parque de estacionamento da Praia D’El Rei (Beach Front); (19) Realização de 

algumas limpezas no Campo de Futebol. Cultura - (20) Comemorou-se o Dia Nacional dos 

Moinhos com a já habitual conferência, visitas ao Moinho com demonstração do seu  



 

 

 

 

funcionamento, oficina de confeção do pão, caminhada até à Serra da Amoreira, exposição 

sobre o Ciclo do Pão, almoço no CSCRA, atuação do Rancho Etnográfico “As Ceifeiras da 

Fanadia”; (21) Lançou-se uma proposta à comunidade para levantamento das memórias 

fotográficas da Amoreira; (22) Organizou-se uma exposição sobre o 25 de Abril numa parceria 

com o Agrupamento de Escolas e nesse contexto dinamizou-se uma sessão de poesia em 

conjunto com o Centro Social da Amoreira; (23) Continução dos trabalhos de recolha histórica 

sobre a Amoreira para realização de roteiro turístico; Ambiente – (24) Alguns elementos da 

Unidade Local de Proteção Civil da Amoreira participaram numa formação de Primeiros 

Socorros; (25) Apoio à Câmara Municipal de Óbidos na informação à população sobre terrenos 

a necessitar de limpeza, com a logística necessária à organização de sessão de informação sobre 

prevenção de fogos e no encaminhamento de dúvidas e questões sobre a temática em questão; 

Outras atividades/dinâmicas – (26) Desenvolvimento de procedimento para corte de eucaliptos 

no Campo de Futebol; (27) Realização do Mercado Mensal; (28) Aprovação da Unidade Local de 

Proteção Civil da Amoreira na Comissão Municipal de Proteção Civil; (29) Apoio à Comissão de 

Festas em diversas dinâmicas realizadas. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Sete, inscreveram-se neste ponto o Sr. Luizinho Conceição Leal e o Sr. Luís Filipe.----------- 

O Sr. Luizinho da Conceição Leal começou por demonstrar o seu agrado pela realização da 

Assembleia Municipal de Óbidos no salão paroquial da Amoreira, e verificou que as atas na 

Assembleia municipal são aprovadas na sessão seguinte o que na sua opinião não se verifica na 

Assembleia de Freguesia. Referiu que a casa paroquial construída em tempos difíceis merecia 

uma atenção especial assim como o salão paroquial. Propôs que a Junta de Freguesia protocola-

se com o Grupo Desportivo Amoreirense a criação de uma marca local utilizando os recursos do 

Parque do rio.  Ofereceu à Junta de Freguesia o livro “Viver da Morte…a indústria funerária em 

Portugal”. Livro da Fundação Manuel dos Santos, sugerindo que se substitua  

a palavra Portugal por Amoreira e procure-se repensar as taxas da casa mortuária para pessoas 

com dificuldades. Questionou que entidade é responsável pela administração dos recursos 

hídricos, especificamente no Rio de Cima. Por último disse que em sua opinião a Assembleia de 

Freguesia deveria ser assessorada por uma funcionária da Junta de Freguesia para dissipar 

dúvidas em relação a assuntos contabilísticos ou de outra índole. --------------------------------------- 

Seguidamente tomou a palavra Sr. Luís Filipe que disse que enviou um e-mail para a Junta de 

Freguesia no dia seis de Abril que ate á data desta Assembleia ainda não obteve resposta em 

relação aos caixotes do lixo que foram colocados em frente da sua porta, e que a rua onde reside 

não tem ainda placa toponímica. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Sr. Presidente da Junta de Freguesia tomou da palavra e informou o Sr. Luís Filipe que a placa 

de toponímica já se encontra na Junta de Freguesia para ser colocada e que os caixotes do lixo 

foram lá colocados sem o seu conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a assembleia 

pelas vinte e duas e quarenta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que foi 

posteriormente lida e assinada por todos os presentes. ---------------------------------------------------- 

 

Hugo Henriques: _______________________________________________________________ 

Marco Henriques: ______________________________________________________________ 

Célia Pedro: ___________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira: _________________________________________________________________ 

Mário Lopes: __________________________________________________________________ 

Elisa Brás: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


