
Ata n.º 81 

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

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas 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 – Discussão e eventual aprovação dos documentos previsionais para 2018 e 

respetivo Mapa de Pessoal; Ponto três – Apreciação e eventual aprovação do Contrato 

Interadministrativo e Acordo de Execução com o Município de Óbidos; Ponto quatro – Apreciação 

do Regimento da Assembleia de Freguesia; Ponto 5 – Informação da Presidente da Junta de Freguesia 

à Assembleia de Freguesia; Ponto 6 – Depois da ordem do dia. O Presidente da Assembleia de 

Freguesia deu início à reunião, lendo a ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------- 

Após verificada a sua identidade e legitimidade tomou posse o senhor Ricardo Rafael Guincho da 

Cruz, solteiro, residente na Rua do Cruzeiro nº 15, Pó – Bombarral, Cartão de Cidadão número 

12371357 9zy7, validade 19-06-2021, pelo Partido PS. ------------------------------------------------------------ 

Ponto Um – Inscreveu-se para usar da palavra a secretária Olga Prada que questionou a Presidente 

de Junta a respeito do programa do Polo Cultural para o ano de 2018. A este respeito a Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia informou que estão numa fase de planeamento do programa e que 

o irão, entretanto, apresentar. Neste âmbito, e uma vez que pretende o envolvimento de toda a 

comunidade, realizou reuniões com as Associações da Freguesia e outros grupos. Esclareceu ainda 

que a Revista da Freguesia vai passar a ser um projeto do Polo Cultural e que o próximo número vai 

sair em janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou que a mesa se encontra a verificar a forma 

mais eficaz de entregar as convocatórias das reuniões aos elementos da Assembleia, uma vez que 

neste mandato três dos elementos não residem na aldeia, tornando-se mais difícil a entrega em mão 

como era habitual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia referiu que o Mapa de Pessoal se mantém. 

Todavia, com a finalidade de cumprir dois dos objetivos a que se propôs - tratamento e 

embelezamento dos espaços públicos e promoção cultural e social -, foram realizadas duas 

candidaturas a medidas do IEFP, integrando pessoas com fragilidades sociais, num contrato de 

atividade ocupacional para não subsidiados. Estas duas candidaturas foram aceites e as pessoas já 

se encontram em funções – cantoneiro de limpeza e dinamizador do Polo Cultural. ---------------------- 

No que respeita aos restantes documentos em apreciação neste ponto a Senhora Presidente da Junta 

de Freguesia prestou a seguinte informação: (i) Orçamento de Despesa – no orçamento apresentado 

o valor total das despesas correntes é de 124.045,06€, destacando as rúbricas das transferências 

correntes que dizem respeito a apoios a associações, festas, apoio do recém nascido, e outras 

despesas similares, as rúbricas Outras são despesas previstas com quotas e despesas de notariado; 



(ii) Orçamento de Receita – do orçamento da receita destacou as rúbricas relativas ao IMI (Imposto 

Municipal sobre Imóvel), ao Fundo de Financiamento das Freguesias, às rúbricas decorrentes do 

Contrato Interadministrativo e do Acordo de Execução celebrados com o Município de Óbidos, e 

apoios do IEFP no âmbito das candidaturas realizadas; (iii) Plano de Investimentos – destacou neste 

documento a importância das áreas social e cultural, referindo as seguintes rúbricas, ecopista (num 

valor 52.897,61€), intervenções no cemitérios (frentes dos ossários, intervenção faseada, num valor 

previsto de 2.500€), casa mortuária (melhoria das condições de utilização), beneficiação dos espaços 

ajardinados (parceria com o Centro de Educação Especial de Caldas da Rainha, que presta serviços 

de manutenção de espaços públicos), aquisição de pré-fabricado para o Rio de Cima, parceria com 

GDA para criar uma Pump Track, funções económicas, que incluem calcetamentos, e a revista. ------- 

A secretária Olga Prada solicitou os seguintes esclarecimentos: (i) Orçamento de despesa – a que 

respeitam as seguintes rúbricas – Alimentação (300+300€), Vestuário e artigos pessoais (200€), 

Material de educação, cultura e recreio (500€), Deslocações e estadas (500€), Publicidade (720,90€), 

Encargos de cobrança de receita (250€); (ii) Orçamento de receita – a que respeitam as seguintes 

rúbricas – Sociedades e quase-sociedades (1.000€). --------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia esclareceu: (i) Orçamento de despesa – Alimentação – 

potencial acolhimento de grupos, Vestuário e artigos pessoais – material de proteção e segurança 

de funcionários, Material de educação, cultura e recreio – bens para o Jardim de Infância ou para o 

Complexo do Furadouro, Deslocações e estadas – despesas de representação da Junta de Freguesia, 

Publicidade – para divulgação de eventos a realizar, o valor do orçamento diz respeito ao histórico 

de gastos nesta rúbrica, Encargos de cobrança de receita – devolução do IMI ao Estado; (ii) 

Orçamento de receita  – Sociedades e quase-sociedades – possíveis donativos a receber. -------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia aproveitou também para informar que o Espaço do 

Cidadão vai ser um espaço a instalar em todas as Juntas de Freguesia do concelho, e que houve 

alguma dificuldade na logística para acolher este novo serviço nas atuais instalações da Junta de 

Freguesia, pelo que o Espaço do Cidadão será integrado no Pólo Cultural, sendo possível que no início 

o atendimento não se realize todos os dias. -------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da intervenção da Senhora Presidente da Junta de Freguesia, a secretária Olga Prada 

mostrou a sua satisfação pelo facto da obra da Casa do Seixo estar cabimentada especificamente no 

orçamento municipal, sendo que considera ser um compromisso mais consistente por parte da 

Câmara Municipal. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia adiantou que o período de 

candidatura (a um instrumento de financiamento que reúne, também, fundos europeus), está a 

decorrer, estando a candidatura a ser preparada pelo Município de Óbidos. -------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação nominal a aprovação destes documentos 

tendo sido aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 



Ponto Três - A Senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que a Junta de Freguesia vai 

receber 56.736,52€ anuais, a transferir pela Câmara Municipal respeitante ao Acordo de Execução, 

que abrange a manutenção espaços verdes, a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros, a manutenção corrente de feiras e mercados e a realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar. Relativamente ao Contrato Interadministrativo, que visa 

a execução de transportes escolares dos alunos da Rede Municipal de Atividade de Tempos Livres, 

Jardins de Infância e Rede Melhor Idade, a Junta de Freguesia vai receber 13.942,13€ anuais, a 

transferir pela Câmara Municipal. São transferidos ainda 540€ que respeitam ao serviço 

administrativo de recebimentos de faturas de água e do Crescer Melhor. ----------------------------------- 

O Senhor Paulo Oliveira questionou se o valor do Contrato Interadministrativo e do Acordo de 

Execução teve em consideração a situação exposta pelo Presidente de Junta cessante, Senhor José 

Simões, que alertou para o facto de a Junta de Freguesia da Amoreira ter mais despesas reais com 

os serviços delegados do que o valor efetivo que recebia da Câmara Municipal. A Senhora Presidente 

da Junta de Freguesia esclareceu que não houve aumento significativo do valor total, mas tem vindo 

a sensibilizar o executivo da Câmara Municipal, na pessoa do Senhor Vereador José Pereira, para esta 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi colocada a votação nominal a aprovação destes documentos tendo sido aprovados por maioria, 

com abstenção do Senhor Paulo Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou que o regimento foi 

disponibilizado a todos os elementos com a finalidade de que estes o possam analisar e propor as 

alterações que considerem convenientes, para que este documento possa vir a aprovação na 

próxima reunião de Assembleia de Freguesia. As alterações devem ser dirigidas à mesa da 

Assembleia de Freguesia, via email ou carta, até final de março. ----------------------------------------------- 

Ponto 5 – A Senhora Presidente da Junta de Freguesia apresentou a seguinte informação à 

Assembleia de Freguesia relativamente à atividade da Junta de Freguesia: (i) houve dois novos 

processos no âmbito da medida de apoio ao recém-nascido, (ii) submeteram-se duas candidaturas a 

Contrato Emprego-Inserção +, que já iniciaram funções – António Branco a 4 de dezembro e António 

Rodrigues a 18 de dezembro; (iii) foi levado a cabo o peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

(iv) o executivo esteve presente nas festas de Natal do Centro Social e do Jardim de Infância da 

Amoreira; (v) como forma de incentivo à leitura, foram oferecidos livros às crianças que frequentam 

o Jardim de Infância da Amoreira; (vi) o executivo esteve presente na inauguração do presépio do 

Centro Social; (vii) foram criadas as páginas de Facebook e Instagram e atualizados os conteúdos do 

site da Junta de Freguesia; (viii) realizou-se uma reunião com a responsável do ACES Oeste Norte, em 

novembro passado, na qual foi informado que a situação do médico estará reestabelecida no início 

do próximo ano; (ix) foram realizadas as seguintes obras – alcatroamentos e calcetamentos diversos, 

colocação de plantas e arbustos, limpeza de caminhos e taludes, continuação dos trabalhos de 

construção da Ecopista e limpeza do Rio de Cima; (x) Outras atividades – reunião com a entidade 



gestora do empreendimento Praia d’El Rei, montagem das iluminações de Natal, música ambiente 

na Praça Dr. Azeredo Perdigão, montagem do presépio em tamanho real, apoio logístico a grupos de 

escuteiros, realização do mercado mensal, apoio logístico a equipa técnica que filmou uma curta 

metragem na Amoreira; (xi) no que respeita às contas da Junta de Freguesia: Caixa Geral de 

Depósitos – 4.168,65€ - Caixa Agrícola – 2.012,16€ - Caixa Agrícola (Prazo) – 6.024,78€ - BPI – 

19.153,84€ - numerário – 93,44€. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – Inscreveu-se para usar da palavra o Senhor Luizinho Leal (i) que apresentou uma 

declaração de objetivos de intervenção, que pautará pela estrita observância crítica e construtiva; 

(ii) elogiou a presença dos símbolos do Estado conferindo uma outra dignidade e 

representatividade ao ato e ao lugar; (iii) referiu que considera que a revista a Praça deve ser 

despartidarizada e deveria ter um corpo redatorial diverso e heterogéneo; (iv) apreciou a 

suspensão da Feira do Livro, pois a mesma deverá ocorrer num contexto mais amplo de 

incentivo à leitura, repartido por diversas iniciativas ao longo do ano; (v) manifestou expectativa 

relativamente ao próximo Festival da Ginja, que considera que deve também ser repensado e 

envolver mais a população no seu planeamento; (vi) referiu que considera recomendável que 

existam emails institucionais distintos para a Presidente da Junta e para o Presidente da 

Assembleia; (vii) como observador social que tem sido nos últimos quatro anos caracteriza a 

Amoreira como sendo – despovoada, envelhecida, com baixa economia, sem autoestima, 

dividida, descrente, abandonada, triste, desinteressada e recolhida; (viii) questionou a 

responsabilidade de gestão do edifício onde decorre a reunião; (ix) considera haver uma 

freguesia a duas velocidades, com existência de duas realidades sociais, habitacionais e de 

distribuição de riqueza; (x) apelou a que o executivo da Junta de Freguesia divulgasse o resumo 

dos assuntos tratados nas suas reuniões. ----------------------------------------------------------------------- 

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

vinte e três horas, 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:____________________________________________________________________________________ 

Ricardo Cruz:____________________________________________________________________________________ 


