Ata n.º 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e dez minutos, ao
abrigo do n.º3, do artigo 3.º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, por vídeo conferência via
plataforma zoom, 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 2019; Ponto Três - Apreciação e eventual aprovação da 1.ª
Revisão ao Orçamento e Planos para 2020; Ponto Quatro – Apreciação da atualização do inventário
da Junta de Freguesia; Ponto Cinco - Apreciação e eventual da 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal;
Ponto Seis - Apreciação e eventual aprovação do Regulamento dos Prémios de Mérito; Ponto Sete Informação da Presidente da Junta de Freguesia à Assembleia de Freguesia; Ponto Oito – Depois da
ordem do dia. O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à reunião, apresentando o
contexto legal que dá plenos poderes de deliberação a esta Assembleia, nesta conjuntura de reunião
por videoconferência. Dado que não há possibilidade de ter a presença de público, a reunião está a
ser gravada para futura consulta, se necessário. De seguida leu a ordem de trabalhos. Estiveram
presentes os seguintes Membros da Assembleia de Freguesia: Hugo Henriques, Olga Prada, Diogo
Sousa, Célia Pedro, Paulo Oliveira, Mário Lopes e Elisa Brás. ----------------------------------------------------A ata n.º 89, da reunião de Assembleia de Freguesia de 20 de dezembro de 2020, foi colocada a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia fez referência à correspondência que esta
Assembleia de Freguesia recebeu, sendo a grande maioria referente a publicidade de produtos
desinfetantes e de proteção ao COVID-19. No dia 25 de junho recebeu um email enviado pelo Sr.

Luizinho Conceição Leal, onde faz notar que os terrenos envolventes à sua habitação não se
encontram limpos, questionando as autoridades competentes sobre o que farão nesta situação.
Este email foi enviado não só para esta Assembleia de Freguesia, mas também para a Junta de
Freguesia, a Câmara Municipal e a Guarda Nacional Republicana. --------------------------------------------Ponto Um – Inscreveram-se para usar da palavra a senhora Célia Pedro e o senhor Diogo Sousa.
A senhora Célia Pedro: (i) informou que estava em falta no site da Junta de Freguesia a ata n.º 88; (ii)
referiu que em conversa com a senhora Elisa Brás, surgiu a situação de uma residente na Freguesia,
estando de momento sozinha após falecimento dos pais, e que presumem estar a precisar de apoio
social; (iii) como está o processo de conclusão do passeio da EN114; (iv) quando vai avançar a obra
da Casa do Seixo, esta Assembleia não chegou a realizar a exposição à Câmara Municipal, mas pensa
que o devia fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que (i) vai verificar a questão da ata n.º 88; (ii)
tem conhecimento da situação, que está a ser acompanhada pela Delegada de Saúde e Assistente
Social, a senhora tem família que a apoia, mas não está próxima; (iii) a obra do passeio da EN 114

está dependente das Infraestruturas de Portugal; (iv) foi lançado o concurso público para a obra da
Casa do Seixo, que esteve aberto até maio, este concurso ficou deserto, pelo que a Câmara Municipal
está a analisar a possibilidade de fazer um Ajuste Direto; (v) o email do senhor Luizinho Leal foi
encaminhado para os serviços de Proteção Civil, para o Eng. Marco Martins, em situações
semelhantes a Junta de Freguesia já tem contactado diretamente os proprietários para realizarem a
limpeza dos seus terrenos. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Diogo Sousa informou que o estudo de marketing do Festival da Ginja está a avançar, em
parceria com o IPL, no âmbito do estágio curricular da licenciatura em Turismo de Jéssica Silva, está
a ser realizada uma abordagem do que foi o Festival da Ginja num contexto antes do COVID-19 e o
que pode vir a ser num contexto pós-COVID. Referiu que, em princípio, o estudo estará terminado
em setembro e que será apresentado em dezembro do corrente ano. Estão, de momento, a ser
realizadas entrevistas a diversos atores locais. .---------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Não havendo intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação do documento
tendo sido aprovado por maioria, com duas abstenções. --------------------------------------------------------Ponto Três – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que foi distribuído o saldo de
gerência do ano anterior, sem alteração das rúbricas que já tinham sido apresentadas. ----------------A senhora Célia Pedro questionou a que se deve a diferença de quase 80 mil euros, entre a despesa
prevista e a paga, apresentadas na página 5 do Relatório de Gestão. Esta diferença representa um
grau de execução de 64%. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que contava, no ano de 2019, conseguir
concretizar alguns projetos que acabou por não conseguir, levando a essa diferença entre a despesa
prevista e a paga. Deu como exemplo a obra da Casa Mortuária, que apenas avançou em 2020, a
obra do passeio na entrada da Praia D’el Rei, que ainda não avançou estando à espera de
procedimento da Câmara Municipal, entre outras obras. --------------------------------------------------------A senhora Célia Pedro questionou ainda o que representam os cerca de 60 mil euros de reforços,
apresentados na página 1, da 1.ª Alteração Orçamental de Receita. ------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que houve um reforço de cerca de 5 mil euros
do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), que foi agora incluído nesta alteração,
aproveitando-se o facto de se precisar de redistribuir o saldo de gerência. ---------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia reforçou o esclarecimento referindo que os cerca
de 60 mil euros resultam da soma do salde de gerência e do reforço do FFF. ------------------------------A senhora Célia Pedro questionou, por fim, a razão da alteração apresentada na última página do
Plano Plurianual de Ações, relativo ao aumento do valor do apoio ao CSCRA de 500€ para 2000€. ---

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que, de momento, a Junta de Freguesia está
com menos um funcionário, devido à reforma do senhor João Manuel, que era muito polivalente,
realizando trabalhos diversos de transporte, construção e condução do trator. Pela necessidade
eminente de continuar a realizar os transportes de pessoas com mobilidade reduzida, o CSCRA tem
apoiado no transporte, situação que se for necessário manter terá de passar pela realização de um
protocolo com a Associação, é por esta razão que se apresenta maior dotação nesta rúbrica. Todavia,
a Senhora Presidente da Junta de Freguesia encontra-se a estudar outras alternativas, como a
possível adaptação da carrinha da Junta de Freguesia para o transporte de pessoas com mobilidade
reduzida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação dos documentos tendo
sido aprovado por maioria, com duas abstenções. -----------------------------------------------------------------Ponto Quatro – A senhora Célia Pedro referiu que está surpreendida pela quantidade de material
destruído e danificado, apresentado no inventário. Questiona se este material foi danificado apenas
num ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que o inventário tem vindo a sofrer uma
atualização de fundo, pois estava um pouco obsoleto. O material que agora foi abatido é material
antigo que se encontrava degradado já há alguns anos. ----------------------------------------------------------Ponto Cinco - A Senhora Presidente da Junta de Freguesia reforçou que a alteração ao Mapa de
Pessoal se deveu à reforma do senhor João Manuel, que deixou de trabalhar na Junta de Freguesia
no início deste ano. A alteração a este documento irá possibilitar a futura contratação de outro
recurso humano para os quadros da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação do documento tendo
sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis - A Senhora Presidente da Junta de Freguesia explicou que a alteração ao regulamento se
deveu à dificuldade em aplicá-lo e conseguir atribuir as Bolsas de Mérito. Para além da alteração aos
critérios de atribuição, foi também alargada a atribuição a todos os níveis de ensino, e nos 1.º e 2.º
ciclos a todos os Complexos Escolares. --------------------------------------------------------------------------------O senhor Paulo Oliveira enalteceu a pertinência do documento, no entanto considera redutor
restringir apenas a alunos do Agrupamento de Escolas de Óbidos, no nível secundário, uma vez que
a escola não oferece todas as áreas de ensino e muitos alunos, mesmo querendo permanecer no
agrupamento, têm de ir estudar para fora. --------------------------------------------------------------------------O senhor Diogo Sousa questionou o procedimento de escolha dos critérios de atribuição de bolsas,
que no seu entender são muito restritos. Falando da sua própria experiência pessoal, refere que ter
média 17 no secundário, com classificação mínima superior a 14 valores, são critérios muito
exigentes e que poderão deixar muitos bons alunos de fora. ----------------------------------------------------

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que os critérios apresentados no
regulamento em apreciação são os mesmos do regulamento dos prémios de mérito do Agrupamento
de Escolas de Óbidos, pois pareceu-lhe lógico seguir a mesma linha orientadora, uma vez que é o
Diretor da Escola que indica os alunos. Todavia, mostrou-se disponível para repensar os critérios
aceitando as sugestões que lhe queiram fazer chegar. -----------------------------------------------------------A senhora Célia Pedro mencionou que na sua opinião os critérios do secundário são aceitáveis, pois
estão em conformidade com os da Escola. Mas considera os critérios do 2.º e 3.º ciclos, de média 4,5
muito difíceis de alcançar. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Paulo Oliveira referiu que o regulamento em apreço vai ao encontro do modelo do Sistema
Educativo que, na sua opinião, já se sabe que não funciona, valorizando apenas a nota. Há outras
competências importantes para se ser um bom aluno. Podia ser uma oportunidade para a Junta de
Freguesia rever a fundo o regulamento. Este regulamento é um documento louvável, mas precisa de
se adaptar aos tempos modernos. Os critérios de avaliação deveriam ter em conta, por exemplo, a
participação desportiva e o envolvimento cívico. ------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia reforçou que quem quiser pode enviar os seus
contributos para a Junta de Freguesia para que possam ser integrados numa próxima alteração ao
documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação do documento tendo
sido aprovado por maioria, com uma abstenção. ------------------------------------------------------------------Ponto Sete - A Senhora Presidente da Junta de Freguesia relembrou que fez chegar, aos elementos
desta Assembleia, os pontos da informação via email, pelo que não os vai repetir. Referiu que irá
apenas apresentar os diversos apoios que a Junta de Freguesia tem dado no contexto do COVID-19.
De momento a sede da Junta de Freguesia está aberta num horário normal, estando a funcionária
Alexandra a trabalhar presencialmente e a funcionária Ana Silva em teletrabalho. A Junta de
Freguesia esteve envolvida nos seguintes projetos: (1) Reciclar para aprender, voluntários reparam
computadores que são doados para distribuir por famílias sem equipamentos informáticos; (2)
Vamos conversar, jovens do concelho ligam duas vezes por semana para pessoas que vivem isoladas
para fazer o acompanhamento dessas pessoas; (3) Desinfeções em espaços públicos, que neste
momento são mais focadas em áreas com mais movimento e (4) Oferta de máscaras.
Ponto Oito – Este ponto fica sem efeito dado que a atual reunião não tem público presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, às vinte e
duas horas e vinte 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:____________________________________________________________________________________
Elisa Brás: ______________________________________________________________________________________

