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ATA N.º 11 

 

 -------- Ao vigésimo dia do mês de dezembro 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 n.º 10 referente à 

sessão ordinária de 27/09/2019; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 2: Apresentação para discussão e votação da proposta do orçamento 

para o ano de 2020; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 3: Apresentação para discussão e votação da proposta das grandes 

opções do plano para o ano de 2020; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 4: Apresentação para discussão e votação da proposta do mapa de 

pessoal para o ano de 2020; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 5: Apresentação para discussão e votação da proposta de autorização 

prévia de assunção de compromissos plurianuais; ----------------------------------------------  

 -------- Ponto 6: Apreciação escrita do presidente da Junta de Freguesia, sobre a 

atividade desta e da sua situação financeira;------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 7: 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, Maria de Fátima Agulhas Calero Caro, 

José António Narra Vitoriano, Nélia Sofia Moreira Marvão, Arnaldo Moreno Monteiro 

e Manuel Estevão Marques Martins. -----------------------------------------------------------------   
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 -------- AUSÊNCIAS ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Registou-se a ausência dos seguintes membros: Ana Luísa Pinto Esperança 

Valadas, Flávio Miguel Aresta Bolrão, Marcelino da Silva Ferreira e Cláudia Ramos 

Tereno Marvão Martins, os quais informaram atempadamente que não poderiam estar 

presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. --------------  

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

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

Apresentação para discussão e votação do Protocolo de colaboração entre a 

Associação de Agricultores do Sul e a Junta de Freguesia de Amareleja, ficando este 

ponto com o nº7, passando o ponto “Diversos” para o ponto nº8 da ordem de 

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

 -------- Informou o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que relativamente à ultima 

Assembleia tinha ficado registado em minuta uma proposta da bancada da CDU no 

sentido de ser elaborado pela Assembleia de Freguesia um documento a ser enviado 

à Câmara Municipal de Moura, solicitando o reforço da recolha de lixo que se encontra 

no centro de recolha de resíduos e a colocação de contentores para armazenamento 

de recicláveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre este assunto informou o Sr. Presidente da Assembleia que a mesma 

não pode elaborar documentos, mas sim aprovar documentos que sejam colocados 

a aprovação pelas bancadas. --------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Perguntou o Sr. Presidente da Assembleia, se a bancada da CDU teria algum 

documento para ser colocado à aprovação, respondendo a mesma bancada pela voz 

da Sra. Fátima Caro que por parte desta bancada não haveria nenhum documento a 

ser colocado à aprovação. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou posteriormente o Sr. Presidente da Assembleia que a bancada da 

lista independente Unidos pela Amareleja – Amareleja Prá Frente tinha elaborado um 

documento que foi distribuído para posterior aprovação. --------------------------------------  

 -------- Reiterou a Sra. Fátima Caro que a bancada da CDU deveria ter sido informada 

acerca das competências da Assembleia de Freguesia, para que também a bancada 

da CDU também pudesse elaborar um documento ou participar na elaboração de um 

documento conjunto. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informou o Sr. Presidente da Assembleia que teria enviado esta informação 

por email. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Procedeu posteriormente o Sr. Presidente da Assembleia à leitura da moção 

apresentada pelos eleitos da lista independente Unidos Pela Amareleja – Amareleja 

Prá Frente ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi solicitado pela bancada da CDU que o documento fosse enviado em nome 

de ambas as bancadas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi aceite a redefinição da proposta e alterada a moção, que foi aprovada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Leu ainda o Sr. Presidente da Assembleia uma proposta aprovada em minuta 

para que fosse lançado um comunicado à população onde fosse pedida a 

compreensão e colaboração da população para o não depósito de monos junto dos 

contentores, utilizando sim o serviço de recolha de monos, disponibilizado ela Junta 

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

 -------- Ainda neste âmbito foi apresentada uma moção pela lista independente Unidos 

Pela Amareleja – Amareleja Prá Frente. Foi lida pelo Sr. Presidente da Assembleia 

de Freguesia esta moção. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Questionou a Sra. Fátima Caro o porquê da apresentação de uma moção para 

este assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente da Assembleia que esta moção vinha no sentido 

de uma solicitação do Sr. Presidente do Executivo. ---------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra o Sr. Presidente do Executivo, para dizer que solicitou que 

fosse elaborado e aprovado um documento pela Assembleia de Freguesia. ------------  

 -------- Explicou o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia que uma moção é uma 

tomada de posição. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para dizer que é sua convicção que não 

será com esta moção que a população vai deixar de colocar monos junto dos 

contentores.Terá esta alteração de partir de outras soluções, talvez agindo junto da 

população e conversando com as pessoas. -------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, para dizer que esta moção seria 

distribuída porta a porta se necessário. -------------------------------------------------------------  

 -------- Foi colocada a votação a moção apresentada pela bancada da lista 

independente Unidos Pela Amareleja – Amareleja Prá Frente, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº10 referente à 

sessão ordinária de 27/09/2019; --------------------------------------------------------------------  

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

primeiro ponto da ordem de trabalhos ao que informou a Sra. Cidália Guerreiro, 

assistente técnica da Junta de Freguesia, acerca das votações para aprovação desta 

ata. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

votação o documento.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Votação: Votos a favor – 6; Votos contra – 0; Abstenções – 0.

 -------- De registar que os eleitos que não estiveram presentes na sessão, não 

participaram na votação.  -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA Nº10 REFERENTE 

À SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/09/2019. ----------------------------------------------------------  

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

 -------- Ponto 2: Apreciação, discussão e votação da proposta do orçamento para 

o ano de 2020; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Usou da palavra a Sra. Nélia Marvão, que questionou o executivo sobre a 

rubrica de despesa 01.01.07 (Pessoal em regime de tarefa ou avença) no valor de 8 

400€, perguntando em que consistia esta despesa. ---------------------------------------------  

 -------- O Sr. Presidente do Executivo usou da palavra para responder que os valores 

em questão são referentes aos pagamentos ao médico e ao jurista que prestam 

serviços à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------   

 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro, onde questionou a necessidade de a Junta 

de Freguesia ter um jurista. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que a Junta de Freguesia entende 

que deve ter em permanência um jurista para que os assuntos sejam resolvidos com 

celeridade.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão, que questionou o executivo sobre a 

rubrica de receita 06.03.01 (Estado) no valor de 94496€, perguntando se se tratava 

do Fundo de Financiamento de Freguesias.  ------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro, confirmou que se o valor englobava também o Fundo 

de Financiamento de Freguesias. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Voltou a usar da palava a Sra. Nélia Marvão, que questionou o executivo sobre 

a rubrica de receita 06.03.07 (Serviços e fundos autónomos) no valor de 14903.04€, 

perguntando de que se tratava esta receita. -------------------------------------------------------  
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 -------- A Sra. Cidália Guerreio informou que esta verba se dividia em duas rubricas, a 

primeira referente a financiamento de projetos do Centro de Emprego e a segunda 

rubrica referente ao financiamento do Gabinete de Inserção Profissional. ----------------  

 -------- Voltou a usar da palavra a Sra. Nélia Marvão, que questionou o executivo sobre 

a rubrica 07.01 (Venda de bens) no valor de 34740€, perguntado quais os bens a que 

se refere esta venda. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro informou que esta rubrica se dividia em várias rubricas 

e que estavam relacionadas com a venda de vários bens e serviços. Esclareceu ainda 

a rubrica 07.01.11 (Produtos acabados e intermédios), dizendo que estava 

relacionada com eletricidade, material de divulgação do posto de turismo e venda de 

material lenhoso.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Nélia Marvão questionou também a que se refere a receita na rubrica 

10.03.07 (Estado – Participação Comunitária em Projectos co-financiados) no valor 

de 341551,80€. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro informou que se tratava do co-financiamento de 75% 

do projeto do Lago Biológico. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voltou a usar da palavra a Sra. Nélia Marvão para questionar a rubrica 02.01.05 

(Alimentação – Refeições confecionadas) no valor de 6000€, perguntando a que se 

destinava esta despesa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreio informou que esta despesa era o somatório de várias 

despesas previstas no PPA relacionadas com vários eventos como as Janeiras, o 

Carnaval, a Páscoa, a Santa Maria, a visita à Casa do Alentejo em Lisboa, a Feira do 

Vinho, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda na parte da despesa, a Sra. Nélia Marvão usou da palavra para 

questionar a rubrica 02.02.14 (Estudos, pareceres, projetos e consultadoria) no valor 

de 16605€, perguntando de que se tratava esta despesa. ------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro esclareceu que esta rubrica estava relacionada com a 

consultadoria no projeto do Lago Biológico. -------------------------------------------------------  
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 --------  Voltou a usar da palavra a Sra. Nélia Marvão, para questionar a rubrica 

04.08.02 (Famílias) no valor de 2500€. -------------------------------------------------------------  

 --------  A Sra. Cidália Guerreiro informou que esta rubrica se dividia em dois apoios. 

O primeiro era destinado a apoiar as danças de Carnaval e tinha um valor de 1500€. 

O segundo era destinado à bolsa de estudo para o Ensino Superior no valor de 1000€. 

Informou também que esta rubrica tinha esta designação porque o pagamento se 

destinava a particulares.  --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar sobre a bolsa de estudo 

ao ensino superior, perguntando se existe algum regulamento. -----------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que ainda não existe regulamento. -  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para questionar a rubrica 07 referente a 

despesas de capital (Aquisição de Bens de Capital) no valor de 336291,80€, 

perguntado a que se destinava esta despesa. ----------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreio esclareceu que esta rubrica se dividia em várias 

rubricas e que esta organização das despesas está relacionada com o regime 

contabilístico do POCAL. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar sobre o projeto do Lago 

Biológico e do financiamento não definido. --------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que o financiamento não definido é 

referente a parte do financiamento que terá de ser arranjado pela Junta de Freguesia.

 -------- Explicou ainda a Sra. Cidália Guerreiro que o projeto está inscrito mas que não 

pode ainda avançar para concurso público enquanto a Junta de Freguesia não possua 

a totalidade do valor do projeto. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Por não haver mais questões, o Sr. Presidente da Assembleia colocou à 

votação a proposta de orçamento para o ano de 2020. ----------------------------------------  

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

 -------- De registar que os votos a favor foram da bancada da Lista Independente 

Unidos pela Amareleja – Amareleja prá Frente e as abstenções dos eleitos da 

bancada da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DO ORÇAMENTO 

PARA O ANO DE 2020; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Ponto 3: Apresentação para discussão e votação das grandes opções do 

plano para o ano 2020; --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para questionar a rubrica 02.07.01.07 

(Aquisição de Equipamento Informático) no valor de 800€, a rubrica 02.07.01.08 

(Atualização de Software) no valor de 1000€ e a rubrica 02.07.01.09 (Aquisição de 

Equipamento Administrativo) no valor de 1450€, perguntado a que se destinavam 

estes valores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro informou que estes valores se destinavam à compra 

de equipamento para o Gabinete de Inserção Profissional. Informou que algum 

equipamento já tinha sido adquirido, mas que na data de elaboração da proposta das 

grandes opções do plano para o ano de 2020 esses mesmos equipamentos ainda 

não tinham sido adquiridos e, por esse facto, foram incluídos estes valores no plano. 

Informou ainda que futuramente estes valores irão ser corrigidos. --------------------------  

 -------- Voltou a usar da palavra a Sra. Nélia Marvão para questionar a rubrica 

03.07.01.01.06.01 (Praça de Touros – Obras) no valor de 1000€, perguntado quais 

as obras que estão previstas para a Praça de Touros, pois na sua opinião, a mesma 

se encontrava um pouco esquecida e degradada. -----------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que a Junta de Freguesia 

realiza anualmente intervenções na Praça de Touros para que torne possível a 

realização de corrida de touros na referida praça. Informou ainda que a Junta de 

Freguesia recebeu do LNEC um relatório e que o mesmo indica que a praça apresenta 

problemas sendo necessário efetuar várias intervenções dispendiosas. ------------------  
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 -------- Usou da palavra a Sra. Nélia Marvão para questionar o valor na rubrica 

designada por “Loja Social”, perguntado se este projeto já tinha avançado. -------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que ainda não tinha 

avançado com o projeto da Loja Social e que seguramente iria avançar até ao fim do 

mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usou novamente a palavra a Sra. Nélia Marvão que questionar o valor na 

rubrica designada por “Museu D’Amareleja”, perguntado em que estado se encontra 

este projeto. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que neste momento a Junta 

de Freguesia não possuía nenhum espaço para puder colocar as peças já recolhidas, 

e que por este facto, o mesmo projeto se encontrava parado. -------------------------------  

 -------- Novamente a Sra. Nélia Marvão usou da palavra para questionar o valor na 

rubrica designada por “Aplicação de telemóvel – Freguesia da Amareleja”, perguntado 

e que estado se encontrava o projeto. --------------------------------------------------------------  

 --------  Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que o financiamento do 

projeto se encontrava aprovado. Informou que a Junta de Freguesia já tinha recebido 

o termo de aceitação e que já tinha iniciado diligências no sentido de validar o referido 

termo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por não haver mais questões, foi colocado à votação o documento pelo Sr. 

Presidente da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- De registar que os votos a favor foram da bancada da Lista Independente 

Unidos pela Amareleja – Amareleja prá Frente e as abstenções dos eleitos da 

bancada da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR AS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA O ANO 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para apresentar uma declaração de voto 

por parte da bancada da CDU, declarando que a abstenção desta bancada na 

votação dos documentos colocados a votação nos pontos 2 e 3 da ordem de 
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trabalhos, se deve ao facto de a mesma bancada não ter sido ouvida na elaboração 

do mesmos, como está previsto no estatuto de direito de oposição nas autarquias 

locais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Ponto 4: Apresentação para discussão e votação da proposta do mapa 

de pessoal para o ano de 2020 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Usou da palavra a Sra. Nélia Marvão, questionando o executivo se haveria 

alguma alteração prevista no mapa de pessoal nomeadamente se está previso novas 

contratações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que por enquanto não está 

prevista nenhuma alteração. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro informou também que se houver alterações ao mapa 

de pessoal, estas mesmas alterações terão que ser aprovadas em Assembleia de 

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

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

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

 -------- Votação: Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 0. ---------------------  

 -------- DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DO MAPA 

DE PESSOAL PARA O ANO DE 2020. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Ponto 5: Apresentação para discussão e votação da proposta de 

autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais; -----------------------  

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

 -------- O senhor Presidente da Assembleia apos ler a proposta, abriu a discussão 

relativamente ao quinto ponto da ordem de trabalhos. -----------------------------------------  
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 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para pedir explicações sobre o conteúdo 

da proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Sra. Cidália Guerreiro informou que as juntas de freguesia estão sujeitas 

desde 2012 à Lei dos Compromissos. Disse que genericamente existem dois tipos de 

contratos: os contratos anuais sujeitos a um nº de compromisso referente ao ano 

corrente, como por exemplo fornecimento de material de escritório, e os contratos 

plurianuais como por exemplos os contratos de fornecimento de eletricidade ou os 

contratos de fornecimento de telecomunicações, que têm um nº de compromisso que 

transitam de um ano para o outro. Informou que os contratos plurianuais permitem à 

Junta de Freguesia celebrar contratos por mais do que um ano, evitado que os 

mesmos tenham que ser renovados no final de cada ano. Esclareceu ainda que os 

contratos estão previstos nos planos de investimento e no orçamento. -------------------  

 -------- Usou novamente a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar sobre a 

ausência da alínea D no decreto Lei que está na proposta. -----------------------------------  

 -------- O Sr. Presidente da Assembleia procedeu à leitura da alínea D que está 

presente no documento consolidado do decreto Lei que está na proposta. --------------  

 -------- Por não haver mais questões, o Sr. Presidente da Assembleia colocou à 

votação a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Votação: Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 0. ---------------------  

 -------- DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; --  

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

 -------- Ponto 6: Apreciação escrita do presidente da Junta de Freguesia, sobre 

a atividade desta e da sua situação financeira; -----------------------------------------------  

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

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

ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Usou da palavra a Sra. Nélia Marvão e disse que os rebocos na parede do 

parque em frente da creche, na sua opinião, não ficaram devidamente pintados, 

apresentado defeitos na pintura onde se encontravam ervas. --------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que tinha dado indicações 

para que se procedesse à limpeza das ervas e que posteriormente se pintasse os 

rebocos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu a Sra. Nélia Marvão, dizendo que a pintura não foi efetuada no 

local onde se encontravam as ervas. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo e disse que iria verificar a 

situação descrita. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- FOI CONSIDERADA APRECIADA A INFORMAÇÃO ESCRITA DO 

PRESIDENTE DA JUNTA. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Ponto 7: Apresentação para discussão e votação do Protocolo de 

colaboração entre a Associação de Agricultores do Sul e a Junta de Freguesia 

de Amareleja; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Foi lida pelo Sr. Presidente da Assembleia a cláusula primeira do protocolo e 

também o email enviado pela ACOS (Associação dos Agricultores do Sul) à Junta de 

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

 -------- Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão 

relativamente ao sexto ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------  

 -------- Usou da palavra a Sra. Fátima Caro, para questionar sobra a cláusula segunda 

do protocolo e os eventuais erros de semântica existente na mesma cláusula. ---------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, admitindo haver um erro na alínea 

“C”. Explicou ainda o Sr. Presidente do Executivo que as entidades formadoras têm 

interesse em ter protocolos com instituições para haver mais segurança na 

candidatura dos cursos. Disse que estes cursos também são uma fonte de rendimento 

para a Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Por não haver mais questões, o Sr. Presidente da Assembleia colocou à 

votação esta proposta de protocolo. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Votação: Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 0. ---------------------  

 -------- DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 

DO SUL E A JUNTA DE FREGUESIA DE AMARELEJA; ------------------------------------  

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

 -------- Ponto 8: Diversos; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

comunicação via email com a Câmara Municipal de Moura acerca da queima de rama 

junto da Escola Básica Integrada de Amareleja, compromisso que havia assumido na 

Assembleia anterior. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi feita a leitura desta troca de emails pelo Sr. Presidente de Assembleia. ----  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia para dizer que, segundo a 

resposta enviada pela Câmara Municipal de Moura, foram tomadas todas as medidas 

de segurança. Disse também que, segundo a resposta da Câmara Municipal de 

Moura, a queima foi efetuada por funcionários da Câmara Municipal de Moura que 

também desempenham as funções de Bombeiros e que, depois de finalizada a 

queima, foram contactados os Bombeiros Voluntários de Moura para proceder ao 

rescaldo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro, para referir que a bancada da CDU não 

teria sido convidada para o evento da Feira do Vinho. -----------------------------------------  

 -------- Não havendo mais intervenções foi dada a palavra ao público presente. --------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Tiago Batista para questionar o Sr. Presidente do 

Executivo acerta do voluntariado nos ATL’s de verão. Perguntou o Sr. Tiago Batista 

o porquê de ser em regime de voluntariado e se os ATL’s de verão se realizaram. ----  
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 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que os ATL’s de verão não 

se realizaram porque não houve voluntários.------------------------------------------------------  

 -------- Ainda no uso da palavra, questionou o Sr. Tiago Batista acerca da verba e o 

porquê da disponibilização da mesma na realização das festas da Sta. Maria. ---------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que a Junta de Freguesia assumiu 

essa verba por não haver comissão de festas. ---------------------------------------------------  

 -------- Perguntou ainda o Sr. Tiago Batista acerca do valor total gasto com as festas 

de Sta. Maria. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu a esta questão a Sra. Cidália Guerreiro, dando uma ordem de 

grandeza de valores a rondar 7000 euros, verba transferida para a Associação 

4Esquinas e que foi suportada entre a Junta de Freguesia de Amareleja e a Câmara 

Municipal de Moura em partes iguais. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo para dizer que a verba gasta 

pela Junta de Freguesia foi necessária pois, caso contrário, não haveria festa. --------  

 -------- Questionou ainda O Sr. Tiago Batista acerca do valor a pagar pelo autotanque 

que descarrega água no barranco de Vale de Juncos. -----------------------------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia para dizer que o serviço não 

foi pago pela Junta de Freguesia pois, caso contrário, a verba estaria refletida nas 

contas da Junta de Freguesia. Disse ainda que não sabia quem teria a 

responsabilidade de pagar o referido serviço e disse que provavelmente seria a 

Câmara Municipal de Moura ou os Bombeiros Voluntários de Moura. ---------------------  

 -------- Ressalvou, no entanto o Sr. Presidente do Executivo que esse serviço não é 

pago pela Junta de Freguesia, ainda que esse serviço seja solicitado pela Junta de 

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

 -------- Usou novamente a palavra o Sr. Tiago Batista para perguntar porque é que, 

segundo a sua opinião, o Plano de Gestão Florestal não estava a ser cumprido. 

Perguntou também porque é que as intervenções estavam a ser realizadas fora do 

calendário previsto e quem é que deu o parecer técnico para a execução das 

intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Informou o Sr. Presidente do Executivo que o parecer técnico na execução do 

Plano de Gestão Florestal foi dado pelos técnicos da Proteção Civil de Moura, pela 

GNR e pelo SEPNA. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda explicado pelo Sr. Presidente do Executivo que a presença das 

autoridades foi pedida para preservar o Parque de Merendas. Disse que foi 

necessário definir o que era o parque de merendas, e que fora desse perímetro foram 

feitas a intervenções para a implementação da faixa de gestão de combustível. Disse 

ainda que também foram efetuadas intervenções na zona do mirante. Por fim, disse 

que estas intervenções atrasaram o calendário das operações. -----------------------------  

 -------- Usou novamente da palavra o Sr. Tiago Batista, para perguntar porque é que 

em vez da implementação de uma faixa de gestão de combustível, não se optou pelo 

corte da copa das árvores na zona do Parque de Merendas. --------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, e disse que o afastamento das 

copas implicaria o corte de pinheiros para que a lei fosse cumprida. Disse que se tal 

fosse feito, este corte ditaria o fim do Parque de Merendas. ----------------------------------  

 -------- Ainda usando da palavra, o Sr. Presidente do Executivo, disse que todas as 

intervenções foram efetuadas para dar cumprimento da Lei e que iriam ser realizados 

mais cortes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fez um convite o Sr. Presidente do executivo ao Sr. Tiago Batista a organizar 

a próxima iniciativa de limpeza do Baldio das Ferrarias e ainda a dar uma pequena 

palestra de Biologia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente, usou da palavra o Sr. José Nunes para questionar o Sr. 

Presidente do Executivo acerca da utilização e corte das madeiras provenientes do 

Baldio das Ferrarias. Perguntou porque é que a Junta de Freguesia não explorava o 

sector das madeiras, através da contratação de pessoal para efetuar o corte, para o 

armazenamento e para posterior venda. Disse também que existiam pessoas que 

faziam corte e venda ilegal de madeiras provenientes do Baldio das Ferrarias.---------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo e disse que é difícil fiscalizar todo o 

Baldio das Ferrarias apenas com um guarda, que não tem poderes legais para agir. - 
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 --------  Usou a palavra o Sr. José Nunes para questionar qual era a função do 

funcionário da Junta de Freguesia que se encontrava no Baldio das Ferrarias. ---------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, dizendo que o funcionário tinha as 

funções de vigilância e alerta e que não tinha competências para deter ou interpelar 

alguém.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo para informar que o Sr. José 

Nunes teria escrito no Jornal A Planície que a Junta de Freguesia teria cortado as 

verbas para as danças de carnaval, dizendo o Sr. Presidente do Executivo que tais 

afirmações não correspondem á verdade. ---------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. José Nunes, dizendo que apenas questionou qual era o 

montante das verbas para as Danças de Carnaval e que já teria obtido a resposta na 

corrente Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seguidamente, respondeu o Sr. Presidente do Executivo para dizer que não 

era verdade e que o Sr. José Nunes disse que as verbas teriam sido cortadas e que 

essas afirmações eram falsas. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usou novamente a palavra o Sr. José Nunes para dizer que, segundo a sua 

opinião, o Sr. Presidente do Executivo deveria seguir uma política de proximidade, e 

disse que o Sr. Presidente do Executivo se escondia e não era visto em lado nenhum. 

Disse também que quando faz alguma critica, lhe é retirada a palavra --------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia, e disse que na Assembleia 

de Freguesia todos têm direito à palavra e a questionar. Disse que nunca cortou a 

palavra a ninguém. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo, para dizer que no corrente dia 

já tinha estado no Alto Bombel e que no passado já tinha recebido várias vezes o Sr. 

José Nunes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usou também da palavra a Sra. Luísa Valadas para louvar a presença do 

público ressalvando que a Assembleia de Freguesia é o local indicado para serem 

colocadas questões e apresentadas sugestões ao invés do uso das redes sociais 

para estas questões. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Usou depois da palavra o Sr. Presidente do Executivo para dizer que será 

sempre dada resposta a todas as questões que sejam colocadas à Junta de 

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

 -------- Esclareceu ainda o Sr. Presidente do Executivo, e em resposta a um texto 

publicado pelo Sr. José Nunes, que a Junta de Freguesia não tinha Ambulâncias, mas 

sim transporte de doentes não urgentes. Disse que, por desconhecimento do Sr. José 

Nunes, a Junta de Freguesia não tinha Ambulâncias porque a Lei tinha sido alterada. 

 -------- Usou novamente a palavra o Sr. José Nunes para questionar a existência de 

um deposito de lixo junto ao cemitério. --------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, e disse que não se tratava de um 

depósito de lixo, mas sim um centro temporário de armazenamento de resíduos. -----  

 -------- Seguidamente, respondeu o Sr. José Nunes, para dizer que tinha apresentado 

ao Sr. Presidente do Executivo um plano para a construção de uma estação de 

tratamentos de resíduos sólidos, que permitiria, na sua opinião, a criação de quatro 

ou cinco postos de trabalho  ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, e disse que a Junta já iniciou os 

trabalhos no centro de armazenamento, nomeadamente a plantação de árvores. 

Disse que a Junta já iniciou a recolha e separação de resíduos e que a Câmara 

Municipal de Moura tem feito o transporte dos mesmos de forma regular. Disse ainda 

que a função da Junta de Freguesia não é ser uma entidade empregadora. ------------  

 -------- Usou novamente a palavra o Sr. José Nunes para dizer que se encontrava um 

contentor fora do recinto, com papeis, e que devido a não estar protegido, os mesmos 

papeis se encontravam espalhados. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo e disse que o contentor tinha sido 

pedido à Resialentejo para a iniciativa de limpeza do Baldio. Disse que o lixo lá 

depositado não era responsabilidade da Junta mas sim das pessoas que o 

depositaram. Disse que a Junta procede frequentemente à recolha de lixo fora dos 

contentores e que fez a recolha do lixo encontrado no local. ---------------------------------  
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 -------- Questionou também o Sr. José Nunes sobre alguns resíduos de entulho que 

se encontram depositados na zona do Alto Bombel. --------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que os entulhos são da 

responsabilidade de quem os produz, e não da Junta de Freguesia. Disse ainda que 

não é responsabilidade da Junta recolher entulhos. ---------------------------------------------  

 -------- Usou novamente a palavra o Sr. José Nunes que questionou quais eras as 

competências da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Respondeu o Sr. Presidente da Assembleia, que as competências da Junta de 

Freguesia são as competências previstas na Lei e as competências previstas nos 

protocolos de delegação de competências. Disse ainda que todas as competências 

assumidas pela Junta de Freguesia foram aprovadas na Assembleia. --------------------  

 -------- Disse ainda o Sr. Presidente do Executivo que tinha respondido a todas as 

perguntas provenientes do público. ------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Não havendo mais assuntos a tratar o senhor Presidente Assembleia, Mário 

Filipe Grosso Campaniço, agradeceu a presença de todos, desejou um feliz Natal e 

umas ótimas entradas em 2020, encerrou a sessão eram vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 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 nove 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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