
 

 

 

 

 

Ata nº 93 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Aos  vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e cinco 

minutos, no Polo Cultural da Amoreira, sito na Rua dos Arrabaldes nº 10, 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 – Apreciação e eventual aprovação dos documentos de 

Prestação de Contas referentes ao ano 2020; Ponto Três - Apreciação e eventual aprovação da 1ª 

Revisão do Orçamento e Planos para 2021; Ponto Quatro – Apreciação da atualização do inventário 

da Junta de Freguesia; 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, Jorge Gomes (em substituição de Olga Prada), Célia Pedro, Paulo 

Oliveira, Luís Pereira (em substituição de Elisa Brás) e Mário Lopes. Estiveram ausentes os 

membros da Assembleia de Freguesia Olga Prada e Elisa Brás, tendo justificado por escrito as suas 

faltas junto da Mesa da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Antes de entrar na ordem de trabalhos foi lida e colocada para votação a Ata n.º 92, da Assembleia 

de Freguesia da Amoreira de dezassete de Dezembro de dois mil e vinte, tendo sido aprovada por 

unanimidade, sendo 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 Sra. Célia Pedro, a dezanove de Dezembro de 2020, com a justificação por 

escrito da intenção de voto da sua bancada relativamente ao ponto dois da Assembleia de Freguesia 

de dezassete de Dezembro de 2020; (b) e-mail do Sr. Rui Alexandre, de dezanove de Janeiro de 

2021, solicitando lombas de limitação de velocidade para a sua rua; (c) e-mail do Gaeirense, de 

vinte e  cinco de Abril de 2021, com informações e proposta de parceria com o  Gaeiras Basket; (d) 

e-mail do Sr. Luizinho Conceição, para o Presidente da Mesa da Assembleia, de onze de Abril de 

2021, informando o lançamento de um livro de sua autoria, relacionado com o Mosteiro do Vale  



 

 

 

 

 

 

Benfeito; (e) e-mail da Sra. Olga Prada, de catorze de Abril de 2021, com a justificação para a sua 

ausência da presente Assembleia de Freguesia; (f) e-mail da Sra. Elisa Brás, de vinte e seis de Abril 

de 2021, com a justificação para a sua ausência da presente Assembleia de Freguesia.  --------------- 

 
Seguidamente o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à ordem de trabalhos: ---- 
 
Ponto Um – Inscreveram-se para tomar uso da palavra a Sra. Célia Pedro e o Sr. Luís Pereira. A Sra. 

Célia Pedro (a) inquiriu, de forma a obter informações atualizadas relativamente à última 

Assembleia de Freguesia, sobre o atual estado dos trabalhos na estrada nacional número 114 e da 

Rua Formosinho Sanches bem como a evolução da situação inerente ao novo espaço para a 

biblioteca da freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Luís Pereira utilizou da palavra para (b) alertar a ausência das últimas atas da Assembleia de 

Freguesia no website da Junta de Freguesia. Finalizou a sua intervenção referindo a pouca 

celeridade das intervenções na Amoreira, fruto, na sua opinião, da pouca importância atribuída à 

Amoreira por parte da Câmara Municipal de Óbidos. -------------------------------------------------------- 

 
Em resposta a Sra. Presidente de Junta começou por referir que (a) as obras ainda não foram 

finalizadas pela demora na conclusão do projeto requerido pelo Instituto das Infraestruturas. Nesse 

sentido, a Sra. Presidente de Junta referiu já ter voltado a falar com a Câmara Municipal de Óbidos, 

no início do presente ano, ressalvando a importância da conclusão do projeto. Relativamente ao 

estado atual da Rua do Formosinho Sanches, a Sra. Presidente de Junta informou que, atualmente 

toda a situação ultrapassa a responsabilidade da Freguesia da Amoreira, estando a Câmara 

Municipal de Óbidos a assumir a tutela para a resolução das necessárias intervenções. Em relação à 

situação da biblioteca da freguesia, a Sra. Presidente de Junta comunicou que o espaço que a iria 

acolher seria o Polo Cultural da Freguesia, complementando esta informação, informou que 

atualmente se encontra uma estagiária do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) a colaborar com a 

Junta de Freguesia, tanto na vertente da biblioteca como também no desenvolvimento de um roteiro 

turístico para a localidade. Direcionado a sua atenção para o alerta do Sr. Luís Pereira, a Sra.  

 



 

 

 

 

 

 

Presidente de Junta referiu (b) não estar a par da situação, mas que iria tomar as devidas medidas 

para atualizar as atas no website da Freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Dois – Neste ponto, a Sra. Presidente de Junta começou por fazer um breve enquadramento 

dos principais resultados inerentes aos documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 2020. 

Em seguida a Sra. Célia Pedro pediu o uso da palavra, questionando (a) a discrepância de valores no 

mapa de fluxo de caixa, do início do ano de 2020, relativamente aos valores apresentados no final 

do exercício anual. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Sra. Presidente de Junta respondeu, referindo que essa diferença se devia fruto dos atuais 

encargos com obras na freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Findado o período de intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a 

votação os documentos de Prestação de Contas referentes ao ano 2020, os quais foram aprovados 

por maioria, tendo-se abstido os Senhores(as): Célia Pedro, Paulo Oliveira e Luís Pereira. ------------ 

Ainda neste ponto, o Sr. Luís Pereira tomou da palavra para justificar a sua abstenção, referindo que 

não teve tempo para analisar com pormenor os documentos em votação, daí optar pela abstenção. --  

 

Ponto Três – Neste ponto, a Sra. Presidente de Junta de Freguesia começou por referir que existiu o 

reforço de algumas rubricas estratégicas a partir da distribuição de montantes provenientes do saldo 

de gerência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Célia Pedro pediu o uso da palavra, inquirindo a Sra. Presidente de Junta sobre (i) a 

distribuição em pleno do saldo de gerência. ------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente de Junta respondeu referindo a obrigatoriedade legal da referida medida, 

reforçando que não existiu alterações de rubricas, mas sim reforços estratégicos. ---------------------- 

Findo as intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a votação a 1ª 

Revisão do Orçamento e Planos para 2021, a qual foi aprovada por maioria, tendo-se abstido os 

Senhores(as): Célia Pedro, Paulo Oliveira, Luís Pereira e Jorge Gomes. ---------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

Ponto Quatro – Neste ponto o Sr. Luís Pereira pediu para tomar da palavra, e enalteceu o esforço do 

desenvolvimento de um inventário exaustivo da Junta de Freguesia, congratulando o executivo da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto Cinco – A Sra. 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, 

registando-se, contudo, uma interrupção devido ao novo confinamento decretado pelo Governo, no 

mês de Janeiro; (2) foram efetuados transportes de refeições confecionadas pelos refeitórios 

municipais para famílias em situação de desfavorecimento em virtude da pandemia pelo COVID 

19; (3) apoio ao arranque dos Censos e instalação do E-balcão da Junta de Freguesia para o apoio à 

população; 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 e niveladora; (6) aplicação de massas frias; (7) desenvolvimento de 

trabalhos no Parque do Rio – Passeios, ponte, sistemas de rega e churrasqueira; (8) reabilitação dos 

muros do cemitério e pintura dos mesmos; (9) Limpeza do campo de futebol com o apoio do 

Município de Óbidos; (10) Colocação de sinalização na Praia d´El Rei; (11) Colocação de totens de 

limite de Freguesia e consequente colocação de sinalização antiga nos caminhos rurais; (12) 

Criação de novo jardim no Bairro São José. Cultura - (13) Catalogação de livros para a biblioteca e 

reorganização de toda a logística de instalação física; Saúde (14) Instalação de DAE (equipamentos 

de desfibrilhação automática externa) no edifício da sede da Junta de Freguesia; (15) Participação 

da Unidade Local de Proteção Civil de Amoreira, no apoio à mesa de voto da Amoreira nas eleições 

presidenciais. Atividades de apoio à população no âmbito do COVID 19 - (16) Mediações várias 

com o Serviço de Finanças, Segurança Social, Conservatória, Município de Óbidos, e apoio a 

Serviços de Saúde; (17) Apoio a diversas famílias com a submissão de processos a apoios vários, 

promovidos pelo Município de Óbidos; (18) Ações de desinfeção em espaços públicos. Outras 

atividades/informações – (19) Atualização de dados de utentes nos ficheiros de saúde e posterior 

contacto para a vacinação; (20) Transporte de utentes para vacinação contra o COVID 19; Outras 

atividades/informações - (21) Início da empreitada do Bairro do Jaboé; (22) Arranque de novo CEI 

(Contrato Emprego-Inserção nas áreas da construção civil e cantoneiro de limpezas); (23) Arranque  



 

 

 

 

 

 

de procedimento concursal para admissão de pessoal; (24) Abertura de procedimento para a 

empreitada da Casa dos Seixos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ponto Seis - não houve qualquer inscrição do público para intervir. --------------------------------------- 

 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e 

duas horas e vinte e quatro minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que posteriormente foi lida e 

assinada por todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Hugo Henriques: _____________________________________________________________________________ 

Diogo Sousa: ________________________________________________________________________________ 

Jorge Gomes: ________________________________________________________________________________ 

Mário Lopes: ________________________________________________________________________________ 

Célia Pedro: _________________________________________________________________________________ 

Paulo Oliveira: _______________________________________________________________________________ 

Luís Pereira:_________________________________________________________________________________ 

 


