
Ata nº 1 

(Quadriénio 2021/2025) 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte 

horas e quarenta minutos no Polo Cultural da Amoreira, sito na Rua dos Arrabaldes n° 

10, realizou-se a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de 

trabalhos:  

Ponto um - Antes da ordem do dia; Ponto dois - Apreciação e eventual aprovação das 

alterações ao Regimento da Assembleia de Freguesia; Ponto três - Discussão e eventual 

aprovação do Mapa de Pessoal e respectivo Plano Anual de Recrutamento – ano 2022; 

Ponto quatro - Discussão e eventual aprovação dos documentos previsionais para 2022; 

Ponto cinco - Apreciação da Norma de Controlo Interno (NCI); Ponto seis -Informação 

do Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto sete - Depois da 

Ordem do Dia.  

A Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à sessão saudando e dando as boas 

vindas a todos, de seguida deu conhecimento aos presentes da ordem de trabalhos. 

Estiveram presentes em representação da Assembleia de Freguesia os seguintes 

membros: Célia Cristina Costa Pedro, Paulo Alexandre Pereira Oliveira, Orlando Elias 

Melitão de Carvalho, Juliana Micalela Ferreira Correia, Elisabete Rocha Castanheira, Ana 

Catarina Mateus Afonso e Luís Miguel Martins Pereira. 

Ponto um - A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia indagou se algum membro 

da mesa queria usar da palavra, não tendo havido pedidos para o efeito. 

Ponto dois - Foi posto a votação a alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia 

relativamente ao artigo 12, incluindo o ponto 10. Esta alteração visa a possiblidade de 

as Assembleias poderem ser gravadas em áudio a fim de facilitar a elaboração das atas. 

A Senhora Ana Catarina Mateus Afonso pediu a palavra para alertar que, assim sendo, 

no início de cada sessão, tem que ser dada esta informação a todos os presentes, 

cumprindo assim a Lei da Proteção de Dados. Foi também proposto a alteração dos 

artigos 14 e 15, passando assim, o período destinado à intervenção do público para o 

período Antes da Ordem do Dia. As duas propostas foram aprovadas por unanimidade 

com sete votos a favor. 

Ponto três - O Senhor Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra e informou que 

irá abrir um concurso para admissão de um funcionário com as funções de operador de 

máquinas e motorista. Existe também um pedido ao centro de emprego para duas 

pessoas em regime de CEI. O Senhor Presidente da Junta esclareceu também que em 

relação ao concurso, as entrevistas serão feitas por um júri composto por 2 funcionários 

da CMO e uma técnica Superior da Junta de Freguesia do Vau. Os candidatos 

encaminhados pelo centro de emprego serão depois escolhidos pelo executivo da Junta 

de Freguesia. O ponto três foi aprovado por unanimidade com sete votos a favor. 

Ponto quatro - Foi dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta, que por sua vez 

solicitou apoio ao Técnico de Contas presente, para que fosse feita uma apresentação 



mais detalhada do Orçamento da Junta de Freguesia para o ano de 2022. O ponto quatro 

foi aprovado por unanimidade, com sete votos a favor. 

Ponto cinco - A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia descreveu a Norma de 

Controlo Interno à Assembleia e ao público. Não houve lugar a votação. 

Ponto seis - O Senhor Presidente da Junta informou os presentes sobre as atividades do 

executivo desde a tomada de posse. A saber: na área social com a iniciativa Apoio ao 

Bebé, transporte das crianças para o jardim de infância, ofertas de Natal ao jardim de 

infância, candidaturas para reforçar o quadro de pessoal da Junta de Freguesia, foi 

atualizado o site da Junta de Freguesia, continuação das limpezas, colocação de massas 

frias e arranjos na Freguesia, melhoramento da biblioteca, realização da festa de São 

Martinho e do Pão por Deus, Feira mensal e colocação das iluminações de Natal. Foi 

decidido pelo executivo a não realização da festa de Natal por motivos de segurança 

pública. 

Ponto Sete - A Senhora Presidente da Assembleia abriu o período pós ordem do dia ao 

público, tendo pedido a palavra o Senhor Luís José da Cruz Pereira que começou por 

lamentar o facto do Edital da sessão não ter sido publicada no site da Junta de Freguesia; 

questionou a razão pela qual a ata de tomada de posse não se encontra disponivel para 

consulta, tendo a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia esclarecido que tal se 

deve à falta de algumas assinaturas. O Senhor Luis José da Cruz Pereira questionou se o 

Regimento foi aprovado de modo a não haver lugar a dúvidas. Em relação ao plano de 

atividades, questionou quais as obras que vão continuar, nomeadamente o projecto da 

Casa dos Seixos e o passeio na Estrada Nacional 114; indagou o Senhor Presidente da 

Junta se já tinha conhecimentos concretos sobre o dito projeto para a nova sede da 

Junta de Freguesia. Fez ainda referência ao afluxo de trânsito na rua Dr. Amílcar Campos, 

tendo pedido esclarecimento sobre a posição do executivo nessa matéria. Por fim, fez 

uma chamada de atenção às ruas com pouca iluminação na freguesia, nomeadamente 

na rua onde reside. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que em 

relação à situação da rua Dr. Amílcar Campos, o executivo tem como objectivo o 

condiciomento do trânsito, a fim de dinamizar o espaço com esplanadas para se tornar 

um ponto de convívio. O Senhor Presidente da Junta esclareceu também que de 

momento a informação relativa ao projeto da Casa dos Seixos é muito reduzida, estando 

o executivo a aguardar mais informações da parte da CMO. No caso do passeio da 

Estrada Nacional 114, há um compromisso por parte do executivo da CMO, através do 

Verador,  Senhor José Pereira de acabar a obra. O Senhor Presidente da Junta esclareceu 

também que a EDP recebeu, no site designado para o efeito, as falhas existentes na 

freguesia, estando a aguardar que o organismo solucione a situação. Houve de seguida 

a informação de que estava em marcha uma candidatura para a realização de obras 

junto à Praia Del Rei. 

De seguida e, tendo a Senhora Presidente da Assembleia aberto uma exceção à ordem 

de trabalhos, permitiu que o Senhor Orlando Elias Melitão de Carvalho tomasse a 

palavra para pedir um apoio, por parte do executivo da Junta de Freguesia, na 

divulgação e promoção de um livro sobre a Amoreira e sobre o Convento do Vale 



Benfeito da autoria do Senhor Luizinho Leal. Na sequência o Senhor Valter Carvalho 

pediu também a palavra para sugerir a criação de uma linha directa por WhatsAppp para 

contactar a Junta de Freguesia e propos também a integração de um morador da Praia 

Del Rei na Assembleia a fim de haver uma maior representação daquela comunidade, 

bem como haver maior conhecimento das suas necessidades. 

Não havendo mais inscrições, a Senhora Presidente da Assembleia deu por encerrada a 

sessão agradecendo a presença e participação dos membros da Assembleia, do 

executivo e do público, agredecendo e desejando a todos Boas Festas. A sessão 

terminou às vinte e duas horas da qual é lavrada a presente ata.  

 

Célia Cristina Costa Pedro:  _______________________________________________ 

Paulo Alexandre Pereira Oliveira: ___________________________________________ 

Juliana Micaela Ferreira Correia: ____________________________________________ 

Orlando Elias Melitão de Carvalho: __________________________________________ 

Elisabete Rocha Castanheira: _______________________________________________ 

Ana Catarina Mateus Afonso: ______________________________________________ 

Luis Miguel Martins Pereira: _______________________________________________ 


