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ATA N.º 10 
 
-------- Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezanove, 

pelas vinte e uma horas e cinquenta 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 nº9 referente à 

sessão ordinária de 28/06/2019; ------------------------------------------------------------ 

-------- Ponto 2: Apresentação escrita do presidente da junta de freguesia sobre 

a atividade desta e sua situação financeira até ao dia 23/09/2019; ------------------ 

-------- Ponto 3: Apreciação e Votação da 2ª Revisão do Orçamento para o Ano 

de 2019; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 4: Propostas de não aceitação da transferência de competências 

previstas no Decreto-Lei N.º 57/2019 (Concretiza a transferência de 

competências dos Municípios para os órgãos das Freguesias, ao abrigo do  

n.º2 do artigo 38º da lei n.º50/2018 de 16 de Agosto) para o ano de 2020; ------- 

-------Ponto 5: Diversos;-------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  O senhor 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, Ana Luísa Pinto Esperança Valadas, 

Nélia Sofia Moreira Marvão, José Narra Vitoriano, Manuel Ramos Simões, 

Maria de Fátima Calero Caro, Cláudia Ramos Tereno Marvão Martins e 

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

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

-------- Registou-se a ausência do Sr. Flávio Miguel Aresta Bolrão por motivos 

profissionais.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- 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 não haver 

correspondência. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº9 

referente à sessão ordinária de 28/06/2019;--------------------------------------------- 

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

primeiro ponto da ordem de trabalhos, não havendo intervenções, colocou-se à 

votação o documento. ----------------------------------------------------------------------------

-------- Votos a favor – 5, Votos contra – 0, Abstenções – 0.— De registar os 

elementos que não estiveram presentes na Assembleia anterior não exerceram 

o direito de voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A ATA Nº9. --------------------- 

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

-------- Ponto 2: Apresentação escrita do presidente da junta de freguesia 

sobre a atividade desta e sua situação financeira até ao dia 23/09/2019;  

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

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

----------Pediu a palavra a Sra. D. Maria de Fátima Caro, cumprimentou todos os 

presentes e abriu a discussão questionando sobre o Gabinete de Inserção 

Profissional onde consta e onde está inserido. -------------------------------------------- 

----------O senhor Presidente do Executivo, cumprimentou todos os presentes e 

explicou que o Gabinete de Inserção Professional é como se fosse uma 
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delegação do Centro de Emprego na Amareleja, dará apoio à procura de 

emprego, apoio à formação e empreendedorismo, divulgará ofertas de 

emprego entre outras e irá funcionar na Junta de Freguesia. Indicou que a 

técnica da Junta de Freguesia a senhora Cecília Banha é que ficará 

responsável pelo mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora Fátima Caro pergunta porque não se optou por outro recurso 

criando outro posto de emprego. -------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente do Executivo indica que por ser apenas meio posto 

de trabalho optaram por aproveitar os recursos humanos da Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente a outro assunto, a senhora Fátima Caro questiona acerca 

dos valores relativos à recolha de resíduos e porque o mesmo está com valor a 

zeros. Dizendo que no local está a crescer uma nova lixeira com o amontoado 

de lixo que ali se está a acumular. Perguntou ainda quais as medidas que 

estão a ser tomadas para evitar esta situação. ------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente do Executivo indica que a recolha de resíduos 

ainda não é feita por ainda não existir um contentor próprio. Sendo esse o 

motivo pelo qual o valor está a zeros. O senhor Presidente indica que já 

requereu junto da Câmara que o mesmo seja disponibilizado para não 

amontoar o lixo que se tem acumulado no estaleiro da Junta de Freguesia. ----- 

-------- A senhora Fátima Caro disse que sendo assim o PALC terá que ver os 

seus valores retificados no final do ano, uma vez que os 5.000 euros previstos 

para a recolha de resíduos não chegou a ser executado. ------------------------------ 

-------- A senhora Fátima Caro questiona ainda sobre despesa referente a 

madeira e é esclarecida sobre essa rúbrica pela técnica da Junta de Freguesia 

a senhora Cidália Guerreiro explicando que esse valor está consignado à 

receita que também está inscrita, disse que neste caso nenhuma das rubricas 

foi executada devido ao contrato que foi feito com a empresa que procedeu aos 

trabalhos de corte da lenha e manutenção das faixas de combustível. -------------   
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-------- A senhora Fátima Caro refere o problema do corte de lenha ilegal no 

Baldio das Ferrarias. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente do Executivo apela que sempre que se veja um 

caso que se denuncie. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora Fátima Caro questiona sobre o a Candidatura aprovada do 

Lago Biológico. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente do Executivo indica que embora o projeto seja 

maioritariamente financiado estão à procura de soluções para arranjar a verba 

em falta. Assim que houver alguma novidade o executivo irá dar conhecimento. 

-------- O senhor António Narra Vitoriano, em relação à lixeira, disse que no 

concelho de Reguengos de Monsaraz existem contentores organizados por tipo 

de resíduo, perguntou se no concelho de Moura não existiria também essa 

solução, dizendo que isso poderia resolver o problema que existe no Centro de 

Resíduos em Amareleja. ------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente do Executivo disse que em Moura também havia 

esse tipo de contentores e que já tinha falado à Câmara nessa solução. ----------   

-------- A senhora Fátima Caro, em nome dos eleitos da CDU e relativamente ao 

problema da lixeira, apresentou uma proposta no sentido de que seja 

elaborado pela Assembleia de Freguesia um documento dirigido à Câmara 

Municipal de Moura, solicitando o reforço da recolha do lixo que se encontra no 

Centro de recolha de resíduos e a colocação de contentores para 

armazenamento de recicláveis, para que o problema se possa resolver com 

mais celeridade. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a proposta à votação, tendo 

a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 

-------- Seguidamente foi apresentada pelo senhor Presidente do Executivo uma 

proposta no sentido de que seja elaborado pela Assembleia de Freguesia um 

comunicado à população da Freguesia de Amareleja apelando para não 

depositem monstros junto dos contentores e para que usem os serviços de 

recolha gratuita disponível da Junta de Freguesia. -------------------------------------- 
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-------- O senhor Presidente da Assembleia colocou a proposta à votação, tendo 

a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------ 

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

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

-------- Ponto 3: Apreciação e Votação da 2ª Revisão do Orçamento para o 

Ano 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora Fátima Caro pergunta na Revisão Orçamental a que é 

destinada a verba “Outros”. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora Cidália Guerreiro explica que é uma receita extraordinária 

relativa ao financiamento de uma aplicação para o telemóvel que a Junta de 

Freguesia irá ter. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora Fátima Caro pediu esclarecimentos acerca da aplicação. ------ 

-------- O senhor Presidente da Assembleia explicou que toda a informação da 

Junta de Freguesia estará disponível sejam eventos ou documentos e que terá 

uma parte para carregamento de conteúdos. Indicou que neste momento ainda 

estão a analisar as propostas das empresas para a desenvolver. Explicou que 

a aplicação irá ser financiada a 85% sendo que o valor máximo que pode 

atingir é de 4.500,00 €.------------------------------------------------------------------------- 

-------- A senhora Fátima Caro questionou se a aplicação é assim tão 

importante quando existem outros canais de comunicação, dando como 

exemplo o site e as páginas de facebook. -------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia aponta como pontos fortes da 

aplicação a proximidade da população com a Junta de Freguesia pois permite 

reportar queixas ou até aceder à agenda de eventos. ---------------------------------- 

-------- A senhora Fátima Caro perguntou se alguma empresa do concelho tem 

possibilidade para desenvolver a aplicação. ----------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia explicou que com o orçamento que 

existe será difícil terem capacidade financeira para desenvolver essa aplicação, 

pois exige alguma estrutura. ------------------------------------------------------------------- 
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-------- Não havendo mais intervenções neste ponto, foi colocada à votação a 2ª 

Revisão do Orçamento para o Ano 2019;   ------------------------------------------------. 

-------- Votos a favor – 5, Votos contra – 0, Abstenções – 4.— De registar que 

os votos a favor foram dos eleitos da lista independente “Unidos pela 

Amareleja” e as abstenções foram dos eleitos da CDU. ------------------------------- 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A 2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO 

PARA O ANO DE 2019. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 4: Propostas de não aceitação da transferência de 

competências previstas no Decreto-Lei N.º 57/2019 (Concretiza a 

transferência de competências dos Municípios para os órgãos das 

Freguesias, ao abrigo do  n.º2 do artigo 38º da lei n.º50/2018 de 16 de 

Agosto) para o ano de 2020. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão do ponto quatro 

da ordem de trabalhos lendo a Proposta, que já tinha sido entregue aos 

membros da Assembleia, que propõe a não aceitação da transferência de 

competências por não estarem reunidas as condições para o exercício das 

mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Não havendo intervenções neste ponto foi colocada à votação a 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Votos a favor – 9, Votos contra – 0, Abstenções – 0 ---------------------------- 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE NÃO 

ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS. ------------------------ 

-------- Ponto 5: Diversos; ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra a senhora Fátima Caro para falar sobre a conduta de 

alguns funcionários da Junta de Freguesia, deu o exemplo de quando se 

espalhou um químico para matar as ervas quando existiam crianças por perto, 

e se por vezes estes não deveriam ser sancionados. ----------------------------------- 

-------- O senhor Presidente do Executivo explicou que o produto usado é um 

produto especial que não tem riscos e que permite ser aplicado na zona 

urbana. Mas referiu que iria ter em conta esta chamada de atenção para que 
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na próxima vez se tente fazer de outra forma. Pede que da próxima vez se faça 

chegar essa informação por escrito para que se possam apurar 

responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Pede a palavra a senhora Luísa Valadas e concorda que os funcionários 

estão ali para dar o exemplo e que deveriam ter mais cuidado e que quando 

alguém vê que não estão a cumprir deveriam fazer chegar essas informações 

por escrito. Refere ainda que o funcionário que foi sancionado veio no 

seguimento de uma reclamação por escrito. ----------------------------------------------- 

-------- Sobre outro assunto a senhora Fátima Caro aponta para o facto de o 

Site da Junta de Freguesia se encontrar desatualizado. Indica que a publicação 

de Prestação de Contas de 2018 não foi feita no Site. ----------------------------------  

-------- A senhora Nélia Marvão questiona que se nem o Site está atualizado se 

a aplicação que vai ser desenvolvida é de primeira necessidade. ------------------- 

-------- O senhor Presidente de Assembleia indica que a aplicação permite outro 

tipo de inserção de conteúdos e funcionalidade e que ainda nesse dia iria ser 

publicada a prestação de contas de 2018 visto que está em falta no Site.--------- 

-------- A senhora Nélia Marvão volta a pedir a palavra para reforçar que os 

funcionários da Junta de Freguesia devem ser chamados à atenção e que 

devem ser dotados de outras capacidades. Indica que caso não as tenham, 

que sejam dadas oportunidades a outras pessoas. Refere ainda que existem 

muitos problemas na limpeza da Vila.------------------------------------------------------- 

-------- O senhor Presidente da Junta indica que as contratações que foram 

feitas são sérias. Indica que têm tido muitos problemas em que cheguem 

recursos humanos vindos do Centro de Emprego. --------------------------------------- 

-------- Pede a palavra a senhora Luísa Valadas e indica que a limpeza da Vila 

tem sido um problema e refere que muitas das vezes existe por pura falta de 

civismo. Reforça ainda que a falta de conduta muitas das vezes não vem só da 

falta de avaliação na contratação. ------------------------------------------------------------ 

-------- Quanto a outro assunto, a senhora Fátima Caro solicita que nesta altura 

de seca se faça uma limpeza à 1ª e à 3ª barragem do Baldio das Ferrarias. ----- 
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-------- Toma a palavra o senhor Presidente da Assembleia refere ainda o 

recebimento de uma carta, endereçada pelo antigo Presidente da Câmara 

Municipal de Moura o senhor Santiago Macias, acerca do projeto da Torre do 

Relógio e diz não compreender o intuito da mesma visto a Assembleia de 

Freguesia nunca ter sido parte do processo. Deixa ainda um incentivo ao voto 

para que nas próximas eleições ninguém decida por si. -------------------------------- 

-------- Pede a palavra o senhor Hugo Fialho e reforça que a carta referida foi 

endereçada para o local errado. Indica que ao contrário do que diz na mesma o 

projeto da eletrificação da Torre do Relógio só foi pedido no mandato posterior 

ao do senhor Santiago Macias conforme documentação, solicitada à Câmara 

Municipal de Moura, que o comprova. ------------------------------------------------------- 

-------- Não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da 

Assembleia, Mário Filipe Grosso Campaniço, e dada a ausência de público, 

deu 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 cinco da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Para constar e para os devidos efeitos, foi por mim, Ana Luísa Pinto 

Esperança Valadas, 2º Secretário, redigida a presente ata, sob a 

responsabilidade do 1º Secretário, Hugo Miguel Monteiro Fialho, a qual vai ser 

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

mesa da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------  

 
PRESIDENTE: _______________________________________________ 
 
1º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 
 
2º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 


