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ATA N.º 8 
 
-------- Ao vigésimo sexto dia do mês de Abril de dois mil e dezanove, pelas 

vinte e uma horas e trinta minutos, na sala de sessões da Junta de Freguesia 

de Amareleja, teve lugar uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, 

com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº7 referente à 

sessão ordinária de 21/12/2018; --------------------------------------------------------------

-------- Ponto 2: Apreciação, discussão e votação dos documentos de 

prestação de contas do ano de 2018;-------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 3: Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e obrigações 

Patrimoniais da Junta de Freguesia de Amareleja e a respetiva avaliação até 

21/12/2018;------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 4: Apreciação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobra 

a atividade desta e da sua situação financeira até 12/04/2019;----------------------- 

-------- Ponto 5: Verificação de requisitos – Proposta para o exercício de 

mandato em regime de tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia-------

-------- Ponto 6: Diversos; ----------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO----------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Presidente da Assembleia, Mário Filipe Grosso Campaniço, após 

verificar a existência de quórum, deu início à sessão, às vinte e uma horas e 

quarenta minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PRESENÇAS --------------------------------------------------------------------------- --   

-------- Registaram-se as seguintes presenças: Mário Filipe Grosso 

Campaniço, Hugo Miguel Simões Fialho, Manuel Ramos Simões, José António 

Narra Vitoriano, Nélia Sofia Moreira Marvão, Arnaldo Moreno Monteiro e 

Marcelino da Silva Ferreira----------------------------------------------------------------- 

-------- AUSÊNCIAS ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Registou-se a ausência da senhora, Maria de Fátima Caro, a qual 

informou, atempadamente, que não poderia estar presente, por motivos 
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familiares e também da Sra. Cláudia Martins e da Sra. Ana Luísa Valadas, as 

quais informaram atempadamente que não poderiam estar presentes, ambas 

por motivos profissionais ------------------------------------------------------------------------ 

-------- PRESENÇA DOS ELEITOS DA JUNTA DE FREGUESIA----------------- --   

-------- Estiveram presentes na sessão o Presidente do executivo, Joaquim 

Mário da Silva Ferreira, a Secretária, Luísa Maria Pinto Esperança Valadas e a 

Tesoureira, Natacha Sofia Ramos Baião. -------------------------------------------------- 

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

-------- PERIODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS----------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia, após verificar a existência de 

quórum, cumprimentou todos os presentes e informou acerca da 

correspondência, tratando-se a mesma de apenas uma correspondência por 

parte da empresa Hyperion a solicitar a autorização de passagem de linha de 

MT em caminho rural. Devido a esta correspondência, foi solicitada pelo Sr. 

Presidente da Junta a introdução de um novo ponto da ordem de trabalhos 

para a discussão desta mesma autorização -----------------------------------------------

-------- Procedeu-se de seguida à leitura da ordem de trabalhos. -------------------- 

-------- Foi então aprovada a introdução de um novo ponto da ordem de 

trabalhos para a discussão da autorização solicitada em correspondência por 

parte da empresa Hyperion, ficando este ponto com o nº6, passando o ponto 

“Diversos” para o ponto nº7 da ordem de Trabalhos.-------------------------------------              

-------- ORDEM DE TRABALHOS-------------------------------------------------------------  

-------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº7 

referente à sessão ordinária de 21/12/2018;--------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

primeiro ponto da ordem de trabalhos, houve uma informação dada pela Sra. 

Cidália Guerreiro, assistente técnica da Junta de Freguesia, acerca das 

votações para aprovação da ata, por parte das pessoas que não estiveram 

presentes na sessão anterior. Não havendo mais intervenções, o Sr. 

Presidente da Assembleia colocou à votação o documento. --------------------------
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-------- Votos a favor – 6, Votos contra – 0.--------------------------------------------------

--------- De registar que de acordo com a nova indicação para a votação da ata, 

foram excluídos da votação O Sr. Arnaldo Monteiro e o Sr. José Vitoriano, por 

não terem estado presentes na respetiva sessão, --------------------------------------- 

-------- DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A ATA Nº7. ------------------ 

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

---------- Ponto 2: Apreciação, discussão e votação dos documentos de 

prestação de contas do ano de 2018;----------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

segundo ponto da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra a Sra. Nélia Marvão para questionar o Sr. Presidente do 

Executivo, sobre a rúbrica com maior peso nas contas, sendo esta as despesas 

com pessoal e também o porquê de haver um elevado número de horas 

extraordinárias. Questionou também a Sra. Nélia Marvão sobre a diferença de 

noventa e nove mil euros na execução do orçamento, questionou também 

sobre as despesas de serviços e investimento de bens. Por fim questionou 

sobre a execução orgânica, sobre as despesas de tesouraria e secretaria e 

ainda sobre as despesas com os serviços urbanos --------------------------------------

-------- Deu uma ajuda nestes esclarecimentos e rubricas a assistente técnica 

da Junta de Freguesia a Sra. Cidália Guerreiro. Também neste ponto 

questionou a Sra. Nélia Marvão acerca das receitas correntes no âmbito da 

apascentação de gado, sobre as verbas da Centra Fotovoltaica e o seu 

aumento. Questionou também sobre o valor recebido para a limpeza de 

bermas e valetas, manutenção de espaços verdes, espaço envolvente ao 

estabelecimento de ensino, subsídio de famílias e crianças jovens. ----------------

-------- O Sr. Presidente do Executivo respondeu, abordando o tema das horas 

extraordinárias explicando que há funcionários que fazem horas extraordinárias 

quando necessário e as mesmas precisam ser pagas. Explicou ainda o Sr. 

Presidente acerca do horário de trabalho dos funcionários da Junta de 

Freguesia. Sobre a apascentação do gado informou o Sr. Presidente do 
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Executivo que ainda não estão criadas as condições ideais para iniciar a 

cobrança aos proprietários do gado que utilizam o Baldio das Ferrarias, sendo 

que este é um assunto delicado, ainda que fosse uma fonte de receita. Disse 

que o Baldio das Ferrarias é um assunto sensível e deve haver cuidado no 

tratamento deste assunto. Sobre o aumento da verba, explicou o Sr. Presidente 

que havia sido feito um pedido de antecipação do pagamento da verba de 

Janeiro, devido a alguns problemas de tesouraria, por vários motivos entre os 

quais o aumento de salários e dos combustíveis e também à quebra de 

receitas com os serviços de saúde. Sobre as outras questões colocadas pela 

Sra. Nélia Marvão, enumerou o Sr. Presidente do Executivo algumas despesas, 

nomeadamente a compra da máquina para limpeza das bermas. Explicou 

também as verbas que a Junta de Freguesia recebe por parte da Camara 

Municipal e que são aplicadas na manutenção e conservação na zona 

envolvente das escolas. Disse ainda o Sr. Presidente que se vai fazendo a 

manutenção dos espaços verde de acordo com as necessidades e 

disponibilidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Questionou ainda sobre despesas correntes a Sra. Nélia Marvão, as 

despesas com associativismo. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Nesta questão ajudou a assistente técnica Cidália Guerreiro, sobre a 

forma da oferta das fichas aos alunos através da Associação 4 Esquinas.-------- 

-------- Perguntou depois a Sra. Nélia Marvão sobre ajudas à cresce e ao lar e 

sobre faturas por pagar.-------------------------------------------------------------------------- 

-------- Respondeu o Sr. Presidente do executivo que, quando solicitado a Junta 

de Freguesia apoia em termos logísticos.--------------------------------------------------- 

-------- Sobre faturas em atraso, foi explicado pelo Sr. Presidente do executivo, 

com a ajuda da Sra. Assistente técnica que são faturas dentro do prazo normal 

de pagamento e do normal exercício de tesouraria.--------------------------------------

-------- Pediu a palavra o Sr. José Vitoriano para questionar sobre a verba 

recebida pela Associação 4 Esquinas.-------------------------------------------------------

-------- Respondeu novamente a esta questão a assistente técnica da Junta de 
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Freguesia esclarecendo que a referida associação foi parceira na oferta das 

fichas aos alunos do primeiro ciclo.----------------------------------------------------------- 

-------- Votos a favor – 4; Votos contra – 0; Abstenções – 4.---------------------------- 

-------- Foram apreciados e votados por maioria com o voto de qualidade do Sr. 

Presidente da Assembleia os documentos de prestação de contas do ano de 

2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De registar que os votos a favor foram dos eleitos da lista independente 

“Unidos pela Amareleja Prá frente” e as abstenções foram dos eleitos da CDU.  

-------- Não havendo mais intervenções, deu-se por finalizado o ponto 2 da 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 3: Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais da Junta de Freguesia de Amareleja e a respetiva avaliação 

até 21/12/2018;------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

terceiro ponto da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------  

-------- Pediu a palavra o Sr. José Vitoriano para questionar sobre uma courela 

pertencente à Junta de Freguesia e respetivas dimensões. --------------------------- 

-------- Foi esclarecido pela Sra. Cidália Guerreiro, assistente técnica da Junta 

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

-------- Não havendo mais intervenções ou questões neste ponto, deu-se o 

mesmo por concluído.---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 4: Apreciação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

sobra a atividade desta e da sua situação financeira até 12/04/2019; --------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

quarto ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------  

-------- Pediu neste ponto a palavra a Sra. Nélia Marvão para pedir 

esclarecimentos sobre a reunião com a administração da ULSBA – Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo.------------------------------------------------------------

-------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que essa reunião 

extraordinária foi pedida devido ao facto de os Bombeiros Voluntários não 
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estarem de acordo com o texto do protocolo. Esta discórdia prende-se com o 

facto de nesse mesmo texto do protocolo vir mencionado que a entrada da 

Junta de Freguesia no sistema de transporte de doentes não urgentes se devia 

ao facto de os Bombeiros não terem capacidade de resposta, facto esse que foi 

elemento de discórdia por parte dos mesmos. Foi feita uma contra proposta por 

parte dos Bombeiros, onde se contemplava que todos os serviços fossem 

entregues aos Bombeiros sendo que posteriormente uma percentagem desses 

serviços fosse encaminhada pelos Bombeiros para a Junta de Freguesia. Essa 

mesma contraproposta foi considerada ilegal, pois a ULSBA entendeu que se 

trataria de uma subconcessão. Desta forma indicou também a ULSBA que se 

estaria a abrir um precedente para a entrada dos privados no sistema de 

transporte de doentes. Disse também o Sr. Presidente do Executivo que ficou 

decidido que a secção de transportes iria averiguar a legalidade desta 

proposta. Não sendo possível, a ULSBA fará um contrato de concessão com a 

Junta de Freguesia, mas, desta forma, a junta ficará com um número reduzido 

de serviços. Explicou ainda o Sr. Presidente do Executivo que a Junta de 

Freguesia só não está neste momento fora do sistema de transporte de 

doentes, devido ao facto de prestar este serviço há mais de vinte anos e a 

ULSBA por uma questão de respeito para com a Junta de Freguesia, continua 

a celebrar este protocolo.------------------------------------------------------------------------ 

-------- Questionou também a Sra. Nélia Marvão acerca da participação do Sr. 

Presidente do Executivo no Plano Intermunicipal para a integração das 

comunidades ciganas nos concelhos de Moura e Mourão. ---------------------------- 

-------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que se tratou de uma 

averiguação por parte da sociedade civil acerca das dificuldades da 

comunidade cigana.-------------------------------------------------------------------------------

-------- Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia deu 

por terminado este ponto.------------------------------------------------------------------------ 
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-------- Ponto 5: Verificação de requisitos – Proposta para o exercício de 

mandato em regime de tempo inteiro do Presidente da Junta de 

Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Presidente da Assembleia leu o enquadramento legal da Proposta 

para o exercício de mandato em regime de tempo inteiro do Presidente da 

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

------- Foram desta forma verificados os requisitos para o exercício de mandato 

em regime de tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia ------------------

-------- Não havendo questões, deu por encerrado o Sr. Presidente da 

Assembleia este ponto da ordem de trabalhos.--------------------------------------------

-------- Ponto 6: Proposta para a autorização de instalação de linha elétrica 

MT enterrada em caminho rural no âmbito do projeto da central 

fotovoltaica de Amareleja.--------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo para esclarecer acerca 

do caminho em questão. Explicou que a empresa Hyperion não pediu esta 

autorização com maior antecedência por pensar que este caminho fosse 

propriedade de um particular. Como se verificou tratar-se de um caminho da 

Junta de Freguesia, foi solicitada a referida autorização.-------------------------------

-------- Foi colocada a proposta à votação.--------------------------------------------------

-------- A proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- 

-------- Ponto 7: Diversos--------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

sétimo ponto da ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo para esclarecer acerca 

do herbicida aplicado no controle das ervas daninhas, informando que foi 

usado um produto autorizado para os meios urbanos, sendo que este é um 

produto mais caro. Explicou também o Sr. Presidente do Executivo que foram 

afixados avisos a quando da monda química---------------------------------------------- 

-------- Ainda neste ponto questionou o Sr. José vitoriano acerca do arranjo do 

“caminho dos Valhascos”. -----------------------------------------------------------------------
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-------- Respondeu à questão o Sr. Presidente do Executivo que o caminho vai 

ser arranjado, dizendo também que já se verificaram alguns arranjos neste 

caminho, afirmando que o ritmo das reparações não é o desejável, mas que os 

arranjos vão prosseguir. Disse também o Sr. Presidente do Executivo que já 

foram arranjados os caminhos de “Estepa”, o caminho dos “Caçadores” e o 

caminho das “Choças”. A forma de reparação destes caminhos é entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, sendo que a Câmara Municipal cede 

as máquinas e o combustível e a Junta de Freguesia cede os trabalhadores. 

Quanto ao caminho dos “Valhascos”, explicou o Sr. Presidente do Executivo 

que o mesmo é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal.------------------

-------- Pediu novamente a palavra o Sr. José Vitoriano acerca de um poste de 

iluminação que foi retirado da Torre do Relógio.------------------------------------------

-------- Respondendo à questão o Sr. Presidente do Executivo, que esse pedido 

já terá sido feito. Aproveitou ainda o Sr. Presidente do Executivo para informar 

que já foi aprovado um projeto de eletrificação para a Torre do Relógio pois o 

projeto de requalificação não contemplava o fornecimento de energia elétrica. --

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

-------- Informou ainda o Sr. Presidente do Executivo que a próxima Assembleia 

Municipal iria ser realizada na Casa do Povo de Amareleja.---------- 

-------- Dada a ausência de público e não havendo mais questões relativamente 

ao ponto Diversos, deu o Sr. Presidente da Assembleia por encerrada a 

sessão.------------------------------------------------------------------------------- 

 APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA------------------------------------ 

-------- A fim de produzir efeitos imediatos, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar em minuta, o texto da deliberação dos pontos: um a seis da ordem de 

Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Para constar e para os devidos efeitos, foi por mim, Hugo Miguel Simões 

Fialho, 1.º Secretário da Assembleia, redigida a presente ata, a qual vai ser 

presente a todos os membros com vista à sua aprovação e subscrição pela 

mesa da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------  
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PRESIDENTE: _______________________________________________ 
 
1º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 
 
2º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 


