Ata nº 92

…………………………………………………………………………………………………………
Aos dezassete dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma hora e dez minutos,
no Salão Paroquial da Amoreira, sitio na Rua dos Arrabaldes, numero cinco, realizou-se a Sessão
Ordinária da Assembleia de Freguesia da Amoreira com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Um
– Antes da ordem do dia; Ponto Dois – Discussão e eventual aprovação dos documentos
provisionais para 2021 e respetivo Mapa de Pessoal; Ponto Três - Discussão e eventual aprovação
da Proposta de adesão ao novo protocolo com os CTT; Ponto Quatro – Apreciação e eventual
aprovação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças; Ponto Cinco - Informação da Presidente da
Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto Seis – Depois da ordem do dia. -----------------O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu início à Assembleia, começando por ler a
ordem de trabalhos. Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Hugo
Henriques, Diogo Sousa, Marco Henriques, Célia Pedro, Paulo Oliveira, Elisa Brás e Mário Lopes.
Esteve ausente o membro da Assembleia de Freguesia Olga Prada, tendo justificado por escrito a
sua falta junto da Mesa da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------Antes de entrar na ordem de trabalhos foi lida e colocada para votação a Ata n.º 91, da Assembleia
de Freguesia da Amoreira de vinte e cinco de Setembro de 2020, tendo sido aprovada por
unanimidade, tendo sido posteriormente assinada pelos elementos presentes no final desta
Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu conhecimento, deixando disponível
para consulta dos interessados, a correspondência que a Mesa da Assembleia de Freguesia recebeu:
(a) e-mail enviado pela Sr. Fátima Pais, a vinte e sete de Novembro, declarando o parecer favorável
para a realização da presente Assembleia de Freguesia; (b) e-mail do membro da Assembleia de
Freguesia Olga Prada, de dez de Dezembro com a justificação da sua ausência ------------------------Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à ordem de trabalhos: ---Ponto Um – Inscreveu-se para tomar uso da palavra a Senhora Célia Pedro. A Senhora Célia Pedro
(a) inquiriu sobre o atual estado dos trabalhos na estrada nacional número 114 e da Rua Formosinho

Sanches, ressalvando a demora para a conclusão das obras. Da mesma forma, a Senhora Célia Pedro
(b) questionou para quando a calendarização das obras de alcatroamento na Rua do Jaboé e Bairro
do Jaboé. Paralelamente, foi ainda questionado pela Senhora Célia Pedro (c) questões relativamente
ao atual estado do Parque do Rio, tais como: horário de funcionamento; iluminação; limpeza. Por
fim, a Senhora Célia Pedro deu por encerrada a sua participação neste ponto, abordando a Senhora
Presidente de Junta (d) com questões relativas aos moldes de gestão do novo espaço para a
biblioteca da freguesia, nomeadamente, inquirindo o montante de renda mensal a pagar e
condicionantes de usufruto do espaço.
A Senhora Presidente de Junta começou por referir que abordou o executivo da Câmara Municipal
de Óbidos para (a) o atraso na conclusão das obras na estrada nacional número 114, tendo sido
informada que o Instituto das Infraestruturas de Portugal requereu a apresentação de um
estudo/projeto inerente aos trabalhos projetados, estando o mesmo em processo de finalização pela
Câmara Municipal de Óbidos. Relativamente ao estado atual da Rua do Formosinho Sanches, a
Senhora Presidente de Junta informou que, de facto, existiram constrangimentos depois da
intervenção da EDP, nomeadamente com a colocação dos postes de eletricidade, tendo a situação já
sido reportada à Câmara Municipal de Óbidos, estando à data a aguardar a vinda de técnicos
especializados para avaliação da situação. Em seguida, a Senhora Presidente de Junta informou que
(b) estava aberto o concurso público para as intervenções na Rua do Jaboé, projetando a finalização
deste processo ainda no presente mês de Dezembro. Relativamente à situação do Parque do Rio (c),
a Senhora Presidente de Junta referiu que o mesmo encontra-se aberto ao público durante as vinte e
quatro horas do dia, sendo ligada a iluminação artificial entre as dezassete e vinte e quatro horas.
Em seguida acrescentou que já tinham sito iniciadas as ações de limpeza no espaço do rio, não
tendo ainda sido finalizadas por ausência de maquinaria especifica para o efeito, situação essa que
já foi apresentada à Câmara Municipal de Óbidos. A Senhora Presidente de Junta encerrou este
período de esclarecimentos, (d) comunicando que toda a situação do novo espaço para a biblioteca
teria de ser revista, pelo aparecimento de constrangimentos face à não existência de concordância
relativamente às funcionalidades propostas para o novo espaço, por parte do executivo da Junta de
Freguesia, com o proprietário do imóvel, ficando assim sem efeito a utilização do espaço por parte
da Junta de Freguesia. Nesse sentido, foi comunicado que estavam a ser estudadas novas soluções
para a implementação da biblioteca no território da freguesia.----------------------------------------------

Ponto Dois – Neste ponto, a Senhora Célia Pedro inscreveu-se para tomar o uso da palavra. (i) foi
questionado o porquê da apresentação de uma receita projetada, para o ano de 2021, no valor de
2.400 € em alugueres de salas, inquirindo quais os critérios utilizados para a apresentação deste
valor. No mesmo sentido, a Senhora Célia Pedro perguntou (ii) que tipo de receitas foram
projetadas para a rubrica de “outras receitas”, para perfazer o montante de 3.000 €, referindo que
este valor, somado com o montante do ponto anterior, já significava um valor relevante,
transmitindo, deste modo, algumas reservas face às projeções avançadas no presente documento.
Em seguida, a Senhora Célia Pedro questionou (iii) os 5.000 € apresentados para a componente do
investimento em “outros equipamentos”, com o intuito de obter esclarecimentos no cálculo deste
montante. Posteriormente, a Senhora Célia Pedro prosseguiu a sua intervenção, inquirindo (iv) a
Senhora Presidente de Junta relativamente à visão/objetivos inerentes ao Festival da Ginja para o
ano de 2021. Por fim, inquiriu a Senhora Presidente de Junta (v) sobre quais as apostas estratégicas
do executivo da Junta de Freguesia para o ano civil de 2021. ----------------------------------------------A Senhora Presidente de Junta iniciou a sua intervenção neste ponto, explicando que (i) a receita
projetada, para o ano de 2021, em alugueres de salas, tratava-se de um valor previsional, baseado
em mapas de receitas de anos anteriores, oferecendo o exemplo do aluguer da sala de análises
clinicas. Relativamente à rubrica de “outras receitas” (ii), a Senhora Presidente de Junta referiu que
iria averiguar junto dos serviços de contabilidade a colocação do referido montante, referindo que
se deveria tratar de uma projeção igualmente baseada em exercícios financeiros anteriores. Em
seguida, a Senhora Presidente de Junta prosseguiu ao referir que (iii) o montante apresentado na
rubrica “outros equipamentos” adveio de sugestão da empresa externa responsável pelos serviços de
contabilidade, libertando deste modo fundos necessários para o investimento em equipamentos, tais
como: equipamentos para o parque de turismo acessível; equipamentos para o cemitério e casa
mortuária; outros equipamentos de manutenção para o Parque do Rio e Serra da Amoreira.
Direcionando a sua atenção para a questão do Festival da Ginja (iv), a Senhora Presidente de Junta
indicou que existe uma rubrica aberta para a realização do Festival, para o ano de 2021, podendo a
mesma ser alvo de reforço, mediante as futuras possibilidades/condicionantes, inerentes ao
fenómeno pandémico do Covid-19. Relativamente às apostas estratégicas para o ano de 2021 (v), a
Senhora Presidente de Junta apresentou como prioridades os seguintes pontos: Obras de
intervenção/requalificação dos parques da freguesia; capacitação da casa mortuária e obras de

melhoramento/manutenção do cemitério; inclusão de equipamentos de recreação na Serra da
Amoreira; intervenções de calcetamento em diferentes locais da freguesia. -----------------------------Findado o período de intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu inicio à
votação para a aprovação dos documentos provisionais para 2021 e respetivo Mapa de Pessoal, o
qual foi aprovado por maioria, tendo votado contra os Senhores(as): Célia Pedro, Paulo Oliveira,
Elisa Brás.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – A Senhora Presidente da Junta tomou da palavra para dar a conhecer as novas regras
para o estabelecimento do novo protocolo com os CTT, revelando que foi estabelecido um
entendimento entre a ANAFRE e os CTT para o aumento do número de receitas para a freguesia,
propondo a apresentação da proposta oficial de parceria na próxima Assembleia de Freguesia. ------O Senhor Paulo Oliveira pediu a posse da palavra, questionando a pertinência da presente ação de
votação, não existindo a confirmação dos valores específicos da proposta de contrato de parceria. --Em seguida o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu inicio à votação da Proposta de
adesão ao novo protocolo com os CTT, o qual foi aprovado por maioria, tendo-se abstido os
Senhores(as): Célia Pedro, Paulo Oliveira e Elisa Brás.-----------------------------------------------------Ponto Quatro – A Senhora Presidente da Junta tomou da palavra para transmitir a intenção da
alteração à Tabela de Taxas e Licenças, uniformizando o preço das taxas entre canídeos e gatídeos.
Não existindo intervenções adicionais neste ponto, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
deu inicio à votação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças, a qual foi aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – A Senhora Presidente de Junta informou à Assembleia de Freguesia que: Área Social
- (1) foram efetuados os transportes habituais das crianças, das refeições e utentes da Cerci Peniche;
(2) foram oferecidos livros às crianças que frequentam o Jardim de Infância como forma de
promover o gosto pela leitura; (3) foi dado apoio na realização do Peditório da Liga contra o
Cancro. Comunicação – (4) continuaram a ser atualizados o site e redes sociais da Freguesia; Obras

e intervenções – (5) foram efetuadas ações de limpeza e manutenção de caminhos e taludes,
intervenção com roça caniços; (6) aplicação de massas frias; (7) desenvolvimento de trabalhos no
Parque do Rio, colocação de iluminação e limpeza do rio; (8) realização de obras de calcetamento
no cemitério. Cultura – (9) continuação do levantamento histórico sobre a Amoreira; (10)
catalogação de livros para a futura biblioteca. Ambiente – (11) Formação para trabalhar com DAE;
(12) Estabelecimento de parceria com o Município de Óbidos para a integração na Rede Municipal
de Redes Pedestres; (13) Continuação dos trabalhos de preparação do processo relativo à
Candidatura Valorizar – Turismo Acessível, no que respeita a realização de estudo prévio para envio
à APA e preparação de candidatura a Bandeira Azul para a Praia de Vale de Janelas; (14)
Participação na reunião do grupo de trabalho da Proteção Civil para efetuar ponto de situação sobre
a Covid-19 no concelho. Atividades de apoio à população no âmbito do Covid-19; (15) Mediações
várias com o Serviço de Finanças, Segurança Social, Conservatória, Município de Óbidos, e apoio a
Serviços de Saúde; (16) Apoio a diversas famílias com a submissão de processos a apoios vários,
promovidos pelo Município de Óbidos; (17) Ações de desinfeção em espaços públicos. Outras
atividades/informações – (18) apoio na campanha de vacinação contra a gripe; (19) Estabelecimento
de novas condições contratuais com os CTT mais vantajosas para a Freguesia com efeitos a partir
de Outubro de 2020, em virtude de memorando de entendimento entre a ANAFRE e a referida
Instituição; (20) realização das habituais iluminações de Natal e Presépio em tamanho real; (21)
integração no Programa de Natal do Município de Óbidos “É urgente o Natal”: integração do
presépio da Freguesia no roteiro de presépios do concelho; participação na Rota dos Sabores –
“Delícias Natal”; participação com receita de Sonhos de Natal; (22) Lançamento do concurso para a
empreitada da Rua do Jaboé.-------------------------------------------------------------------------------------
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O membro da Assembleia Sra. Célia Pedro pediu a palavra para ler um documento com a
explicação do sentido de voto no Ponto 2 dos membros da Assembleia eleitos pelo PS.
O Sr. presidente da Assembleia, informou que o Ponto 6 é reservado à intervenção do público que
está a assistir à Assembleia, e que a sua intervenção deveria ter sido feita no ponto onde o
orçamento foi colocado a votação. -----------------------------------------------------------------------------Visto não terem existido inscrições do público para tomar da palavra, o presidente da Assembleia,
disse que, embora não fosse no ponto correto permitiria a leitura do documento se todos os

membros da Assembleia presentes assim concordassem, retorquindo que assim desta forma ficaria
registado no local certo a opinião dos membros da assembleia eleitos pelo PS, e não em outro lugar
menos próprio ou nas redes sociais.----------------------------------------------------------------------------Não tendo existido qualquer obstáculo por parte de todos os membros da Assembleia, o Sr.
Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Célia Pedro que justificou o voto contra a
aprovação dos documentos provisionais para 2021 e respetivo Mapa de Pessoal, elencando que,
sendo este o quarto orçamento apresentado pelo atual executivo, não foram registadas as alterações
necessárias expectáveis, continuando a sua intervenção referindo que o orçamento em causa não
acrescenta valor à população da Freguesia da Amoreira, especificando a não concordância com a
distribuição de 72% do valor do orçamento para o projeto que beneficia a Praia del Rey, não sendo
visível, neste orçamento, nenhum investimento para a freguesia que vá ao encontro do programa
eleitoral apresentado pelo executivo, concluindo a sua intervenção manifestando o pesar pela
estagnação da aldeia e tristeza dos seus fregueses.-----------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e
duas horas e trinta e três minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que posteriormente foi lida e
assinada por todos os presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Henriques: _____________________________________________________________________________

Diogo Sousa: ________________________________________________________________________________

Marco Henriques: ____________________________________________________________________________

Mário Lopes: ________________________________________________________________________________
Célia Pedro: _________________________________________________________________________________
Paulo Oliveira: _______________________________________________________________________________
Elisa Brás: __________________________________________________________________________________

