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ATA N.º 12 
 
------Ao vigésimo sexto dia do mês de Junho de dois mil e vinte, pelas vinte e 

uma horas, no salão da casa do Povo 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 nº11 referente à 

sessão ordinária de 20/12/2019; --------------------------------------------------------------

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

de contas do ano 2019; -------------------------------------------------------------------------- 

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

Patrimoniais da Junta de Freguesia de Amareleja e respetiva avaliação até 

31/12/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto 4: Apreciação escrita do Presidente de Junta de Freguesia sobre a 

atividade desta e da sua situação financeira até ao dia 15/06/2020; ---------------- 

------Ponto 5: Apreciação e votação da 1ª revisão do orçamento para o ano de 

2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 6: Verificação de requisitos – proposta para o exercício de mandato 

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

------Ponto 7: proposta de protocolo de parceria entre a Junta de freguesia de 

Amareleja e a INOVINTER; --------------------------------------------------------------------- 

------Ponto 8: 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 

dez minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Hugo Miguel Simões Fialho, Manuel Ramos Simões, Maria de Fátima Agulhas 

Calero Caro, Flávio Miguel Aresta Bolrão, Nélia Sofia Moreira Marvão, Cláudia 

Ramos Tereno Marvão Martins e Marcelino da Silva Ferreira. ------------------------ 
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------AUSÊNCIAS --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Registou-se a ausência da senhora, Ana Luísa Pinto Esperança Valadas, a 

qual informou, atempadamente, que não poderia estar presente, a qual 

informou atempadamente que não poderia estar presente, por motivos 

profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

da Silva Ferreira e a Tesoureira, Natacha Sofia Ramos Baião. A Secretária, 

Luísa Valadas, não esteve presente por ter comparecido na Assembleia 

Municipal em substituição do Presidente do Executivo. -------------------------------- 

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

------O senhor Presidente da Assembleia cumprimentou todos os presentes, 

dizendo de seguida que esta era uma assembleia diferente por nos 

encontrarmos num período diferente devido á pandemia. Informou depois que 

em abril se tinha iniciado a pandemia e que por ordem do Governo foi adiada a 

assembleia para final de junho, ficando a mesma suspensa e realizando-se 

nesta data. Informou depois acerca das presenças, ausências e faltas 

justificadas. De seguida informou o Sr. Presidente da Assembleia acerca da 

correspondência. Neste ponto havia apenas a salientar uma carta remetida 

pela Câmara Municipal de Moura, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara. Foi 

lida a carta, sendo a mesma relacionada com uma moção anteriormente 

enviada pela Assembleia de Freguesia de Amareleja relativamente à recolha 

de monos. Informou o Sr. Presidente da Assembleia que havia respondido a 

esta correspondência da Câmara Municipal, no entanto e com a chegada da 

pandemia não foi possível o agendamento de qualquer reunião ou a realização 

de qualquer Assembleia de Freguesia, com a presença do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 

------Pediu a palavra a Sr. Fátima Caro, para questionar acerca das datas nas 

quais o agendamento não foi possível, solicitando também que o documento 

recebido fosse partilhado com os elementos da bancada da CDU, ao que o Sr. 
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Presidente da Assembleia informou acerca das datas e respondeu 

positivamente em relação à partilha do documento. Em relação à não 

realização da assembleia ordinária na data prevista, devido à pandemia, 

ressalvou a Sra. Fátima Caro que a comunicação deveria ter chegado por 

email para todos os elementos eleitos pelas bancadas. --------------------------------

------Não havendo mais questões ou correspondência, passou o Sr. Presidente 

da Assembleia à leitura da ordem de trabalhos. ------------------------------------------ 

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

------ Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº11 

referente à sessão ordinária de 20/12/2019;---------------------------------------------

------Explicou o Sr. Presidente da Assembleia que houve dificuldades na 

elaboração da ata, devido ao facto de o áudio não estar percetível. Propôs o 

senhor Presidente da Assembleia que todos os eleitos se juntassem na 

tentativa de elaboração de uma ata mais fidedigna. Chamou também a atenção 

o Senhor Presidente da Assembleia  para os pedidos de palavra no sentido de 

ser possível a troca de microfones na tentativa de que fique registrado 

corretamente no áudio as intervenções de quem pede a palavra. -------------------

------Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro por referir o que as notas que são 

tiradas durante a Assembleia também servem de suporte para a elaboração da 

ata perguntando depois se não seria possível elaborar a ata com suporte nas 

notas tiradas e também no áudio. ------------------------------------------------------------

------Respondeu à pergunta o Sr. Secretário da Assembléia dizendo que 

obviamente foram retiradas as notas durante a assembleia, acrescentando no 

entanto que é impossível transcrever para uma ata através das notas que são 

tiradas durante a sessão, a totalidade de uma assembleia com a duração 

superior a 2 horas e 40 minutos. Sugeriu então o Sr. Secretário que fosse 

enviado o áudio da sessão para todas as pessoas presentes na mesma no 

sentido de, com a colaboração de todos tornar possível a elaboração da ata.----

------Pediu novamente a palavra é Sra. Fátima Caro para reiterar que 

normalmente é possível elaborar uma ata com as notas que são tiradas 
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durante a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Secretário da Assembleia reafirmando novamente que é 

impossível transcrever para a ata tudo o que é debatido durante uma 

assembleia unicamente com o suporte das notas que são tiradas durante a 

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

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para dar duas opções ou se 

reprovaria ata ou deveria ser agendada uma reunião com todos os presentes 

na sessão na tentativa de elaborar uma ata completa. ---------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia referindo que a intenção 

da bancada dos Unidos pela Amareleja - Amareleja prá Frente seria a não 

aprovação da ata pois na sessão foram discutidos temas importantes. Sugeriu 

também o Sr. Presidente da Assembléia que todos os eleitos presentes na 

sessão se reunissem e tentassem completar a ata. -------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para solicitar à mesa um pequeno 

interregno de alguns minutos, para que a bancada da CDU pudesse tomar uma 

decisão, pedido este que foi aceite pelo Sr. Presidente da Assembléia. -----------

------Após um pequeno interregno, informou a Sra. Nélia Marvão que a decisão 

da bancada dos eleitos pela CDU seria votar contra ata proposta, sugerindo 

desta forma que se realizasse uma reunião entre todos os presentes na sessão 

anterior na tentativa de elaborar uma ata mais completa. ------------------------------

------Colocou então a ata à votação o Sr. Presidente da Assembléia, não sendo 

a mesma aprovada pelos motivos descritos, sendo que, de acordo com as 

sugestões de ambas as bancadas seria agendada posteriormente uma reunião 

com todos os presentes na sessão anterior, para que houvesse uma tentativa 

de elaborar uma ata mais completa. ---------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Sr. Secretário da Assembléia para solicitar o que o áudio 

fosse enviado para todos os presentes na sessão anterior para que o mesmo 

fosse ouvido e posteriormente fosse agendada uma reunião para a elaboração 

da ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ainda sobre este assunto pediu novamente a palavra a Sra. Fátima Caro 
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reiterando a sugestão de que fossem tiradas notas durante a sessão pois os 

equipamentos eletrónicos que servem de suporte podem falhar.---------------------

------Passou-se de seguida ao ponto número dois. ---------------------------------------

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

prestação de contas do ano 2019; ---------------------------------------------------------

------Pediu neste ponto a palavra a Sra. Nélia Marvão para colocar uma questão 

acerca das despesas, questão essa que se prendia com a dúvida sobre as 

despesas com pessoal e se esta seria a maior fatia na rúbrica das despesas. 

Disse ainda a Sra. Nélia Marvão que muitas vezes a Junta de Freguesia se 

queixa de que existe falta de pessoal no entanto a maior despesa da junta é 

com pagamentos ao pessoal. ------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra o senhor Presidente do Executivo inicialmente dizendo 

que todo o Executivo está empenhado na luta contra a pandemia, alertou ainda 

para a necessidade do cumprimento das regras da Direção Geral de Saúde no 

combate à pandemia. Após estas afirmações passou o Sr. Presidente 

Executivo a responder à questão colocada pela bancada da CDU, dizendo que 

a Junta de Freguesia tem 13 funcionários e que os mesmos absorvem uma 

fatia das despesas em função do trabalho que exercem. ------------------------------

------Usou novamente da palavra a Sr.a Nélia Marvão para dizer que colocou a 

questão, em função de comentários e questões que terá ouvido em conversas 

com populares. -------------------------------------------------------------------------------------

------Informou ainda o Sr. Presidente acerca das funções do trabalhadores da 

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

------Perguntou a Sr.a Nélia Marvão se a Junta de Freguesia teria mesmo a 

necessidade de ter 4 motoristas. --------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que os mesmos seriam 

necessários, embora com neste contexto de pandemia os mesmos tenham 

menos trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar acerca dos valores a 

zero, relacionados com a recolha de resíduos selectivos. Questionando 
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também se a Câmara Municipal não teria de ter pago algum valor, 

protocolarmente acordado relativamente à recolha de monos. -----------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, que a recolha de monos não 

está presente no acordo protocolar. ----------------------------------------------------------

------------Perguntou novamente a Sra. Fátima Caro acerca das datas e tipos de 

recolha efetuados no mês de Novembro. ---------------------------------------------------

------Em resposta, releu novamente o Sr. Presidente da Assembléia a 

comunicação recebida por parte da Câmara Municipal de Moura. -------------------

------Usou novamente da palavra a Sra. Fátima Caro, dizendo que continuamos 

a não receber verbas pelos resíduos. -------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente que o contentor ainda nunca tinha sido 

recolhido e que o cartão que está dentro do contentor está estragada devido á 

lona ter sido vandalizada e furtada por cidadão de etnia cigana. ---------------------

------Questionou depois a Sra. Fátima Caro acerca da forma de pagamento por 

parte da Câmara Municipal, dos valores gastos em pequenas reparações em 

estabelecimentos de ensino e espaços envolventes. ------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que existe um protocolo que 

contempla o pagamento de valores por parte da Câmara à Junta de Freguesia 

por esses trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------

------Questionou a Sra. Fátima Caro, qual seria o espaço envolvente. --------------

------Respondeu o Sr. Presidente que o espaço envolvente é todo o espaço 

circundante aos edifícios. Explicou ainda o Sr. Presidente sobre alguns tipos de 

trabalhos que são realizados, nomeadamente trabalhos de manutenção de 

espaços verdes, e outros tipos de reparações. -------------------------------------------

------Usou novamente a palavra a Sra. Fátima Caro para colocar uma questão 

relativa ao controlo orçamental, perguntando sobre a venda de material 

lenhoso e sobre o grau de execução da mesma rúbrica. -------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que não se vendeu mais lenha 

porque não foi cortada mais lenha. Disse ainda que esse material lenhoso dizia 

respeito à faixa de gestão de combustivel respeitante ao parque de merendas, 
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posto de vigia e uma faixa proxima da Herdade da Paz. -------------------------------

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

corte indiscriminado de lenha no interior do Baldio das Ferrarias. -------------------

------Respondeu o Sr. Presidente para dizer que a GNR está informada acerca 

do que se passa no Baldio das Ferrarias. --------------------------------------------------

------Sobre este assunto disse ainda o Sr. Presidente da Assembleia que todos 

nós devemos estar vigilantes e agir, uma vez que o Baldio das Ferrarias é de 

todos nós. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Usou novamente da palavra a Sra. Fátima Caro para dizer que por várias 

vezes já terá alertado as autoridades. Disse ainda a Sra. Fátima Caro que o 

vigilante deverá dar o alerta logo que se aperceba de irregularidades. -------------

------Para questionar novamente o Sr. Presidente do Executivo, usou da palavra 

a Sra. Fátima Caro para lançar uma questão sobre a ausência de protocolos 

com as associações e sobre a forma de distribuição de verbas pelas mesmas. -

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

tem acordos protocolares com as associações e que a junta vai ajudando na 

medida do possível. ------------------------------------------------------------------------------

------Sobre este tema reiterou ainda a Sra. Fátima Caro que existem valores 

discrepantes no apoio às associações.------------------------------------------------------

------Explicou a Sra. Cidália Guerreiro que havia um equívoco na leitura que a 

Sra. Fátima Caro estava a fazer em relação às verbas. --------------------------------

------Explicou o Sr. Presidente do Executivo que em relação à Associação de 

Mulheres do Concelho de Moura que a verba nunca foi entregue por nunca ter 

sido solicitado apoio financeiro por parte da associação. ------------------------------

------Pediu informações a Sra. Fátima Caro acerca de uma verba de apoio a um 

estágio realizado na Sociedade Filarmónica. ----------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que a junta não pode requerer 

estágios profissionais, sendo que o pode fazer em nome da Sociedade 

Filarmónica, pagando o valor aos estagiários através desta sociedade. -----------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para colocar uma dúvida em relação 
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aos valores associados à Fábrica Mercedes. ----------------------------------------------

-------Explicou o Sr. Presidente do executivo que o valor estará contemplado 

para a demolição, no entanto ainda não existe uma decisão acerca da 

demolição. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Reiterou a Sra. Nélia Marvão que terá de haver uma solução para o 

espaço, dizendo que o mesmo representa um perigo para quem passa ou ali 

vive próximo. ---------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do executivo dizendo que reconhece que o 

espaço representa um perigo, mas que qualquer intrevençao terá sempre um 

custo elevado. --------------------------------------------------------------------------------------

------Disse depois a Sra Nélia Marvão que em três anos de executivo já deveria 

haver uma solução para o espaço, perguntando ainda se a Junta de Freguesia 

terá verbas para intervenções no local. -----------------------------------------------------

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

Freguesia ainda não tem nada decidido. ---------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Sr. Secretário da Assembléia para referir que o assunto 

Fábrica Mercedes já não é novo e que foi aspresentado um esboço de projeto 

onde se sugeriu que o local fosse requalificado e lá fosse construido um 

pavilhao multiusos, relembrando que à data os eleitos da CDU votaram conta 

este possível projeto de requalificação para o local. -------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para dizer que na altura já estaria 

elaborado o projeto do Pavilhão das Cancelinhas. ---------------------------------------

------Usou da palavra a Sra. Fátima Caro, em relação ao mesmo assunto, para 

referir que a fachada está em perigo e que algo tem de ser feito. -------------------

------Ainda sobre este assunto, disse o Sr. Presidente do Executivo que embora 

não haja uma decisão em relação a possíveis intervenções na Fábrica 

Mercedes, o Executivo ira avaliar o assunto. ----------------------------------------------

------Pediu a palavra o Sr. Secretário da Assembléia apenas para reiterar que 

concorda que algo terá de ser feito, dizendo no entanto que as verbas 

avultadas que foram recebidas para aplicar em outros projetos, poderiam ter 
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sido aplicadas na Fábrica Mercedes. --------------------------------------------------------

------Sobre o assunto disse ainda a Sra. Fátima Caro que o Executivo deveria 

procurar uma solução urgente para o local, evitando o perigo e salvaguardando 

a Junta de Freguesia de responsabilidades. -----------------------------------------------

------Voltou a dizer o Sr. Presidente do executivo que se vai encarregar de 

tentar arranjar soluções. -------------------------------------------------------------------------

------Pediu depois a palavra a Sra. Nélia Marvão, para questionar o Executivo 

acerca dos recebimentos relacionados com a limpeza das vias e espaços 

públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o sr. Presidente do executivo que essa é a verba que a Junta 

de Freguesia recebe para a limpeza de bermas, sumidouros, ruas, etc. Disse 

também o Sr. Presidente que a junta vai fazendo com os recursos que tem. -----

------Usou da palavra a Sra Nélia Marvão para dizer que, na sua opinião o 

trabalho devera ser levado a cabo em melhores condições. --------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que relativamente a espaços 

verdes em certas situações a vegetação tem especificidades, que impedem um 

melhor resultado do trabalho realizado. -----------------------------------------------------

------Por não haver mais questões, foram colocados à votação os Documentos 

de prestação de contas. Sendo os mesmos aprovados por maioria e obtendo a 

seguinte votação.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pessou-se então ao Ponto nº 3 da ordem de trabalhos. -------------------------------- 

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

Patrimoniais da Junta de Freguesia de Amareleja e respetiva avaliação até 

31/12/2019; -----------------------------------------------------------------------------------------

------Sobre este ponto pediu a palavra a Sra. Fátima caro, apenas para deixar 

uma palavra de apreço para com os funcionários da Junta de Freguesia que 
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elaboraram o inventário, pois esta é uma tarefa de difícil execução. ----------------

-------Não havendo mais intervenções, deu-se por apreciado o inventário dos 

bens. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Passou-se de seguida ao Ponto nº 4 da ordem de trabalhos. -------------------

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

sobre a atividade desta e da sua situação financeira até ao dia 15/06/2020; 

------Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar sobre a aquisição do 

serviço da aplicação móvel e sobre a adjudicação do mesmo. -----------------------

------Respondeu a esta pergunta o Sr. Presidente da Assembleia explicando 

que recolheu propostas, algumas delas de valor elevado, explicando também a 

modalidade de pagamentos de acordo com as várias opções. Disse também o 

Sr. Presidente da Assembleia que após testar as várias opções de aplicações e 

analisar as várias propostas comerciais, foi recomendada ao Sr. Presidente do 

Executivo a adjudicação do serviço a esta empresa. ------------------------------------

------Sobre este assunto, usou também da palavra o Sr. Presidente do 

Executivo para informar que em função da verba disponível e também do 

regulamento da candidatura a essa verba era permitido convidar uma empresa 

a apresentar proposta, o que foi feito pela Junta de Freguesia. Informou ainda o 

Sr. Presidente do Executivo que os módulos vão ser atualizados durante 7 

anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ainda sobre este assunto, deu algumas informações técnicas os Sr. 

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

------Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para perguntar se o Código de 

Conduta da Junta de Freguesia de Amareleja já teria sido publicado no sítio da 

internet da junta. -----------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu a esta pergunta o sr. Presidente da Assembleia, dizendo que o 

conteúdo ainda não teria sido partilhado, no entanto assumiu o compromisso 

de o fazer com a maior brevidade possível. ------------------------------------------------

------Por não haver mais questões, deu-se por concluída a apreciação escrita 

do Presidente da Junta de Freguesia sobre a atividade da mesma. ----------------
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------Passou-se então ao Ponto nº 5 da ordem de trabalhos. --------------------------

------ Ponto 5: Apreciação e votação da 1ª revisão do orçamento para o 

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

------Não havendo questões em relação a este ponto, foi colocada à votação a 

1ª Revisão do Orçamento para o Ano de 2020. A mesma foi aprovada por 

maioria obtendoa  seguinte votação.--------------------------------------------------------- 

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

Passou-se então ao Ponto 6 da ordem de trabalhos. ----------------------------------- 

Ponto 6: Verificação de requisitos – proposta para o exercício de mandato 

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

------Não havendo intervenções neste ponto, foram dados como verificados os 

requisitos da proposta para o exercício de mandato em regime de tempo inteiro 

do Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------

------Passou-se de seguida ao ponto 7 da ordem de trabalhos. -----------------------

------Ponto 7: proposta de protocolo de parceria entre a Junta de freguesia 

de Amareleja e a INOVINTER;----------------------------------------------------------------

------Neste ponto, leu o Sr. Presidente da Assembleia a proposta de parceria. ---

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

de parceria entre a Junta de Freguesia de Amareleja e a Inovinter, sendo a 

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

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

------Passou-se então ao Ponto número 8 da ordem de trabalhos. ------------------

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

Neste ponto pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para perguntar quantas vezes 

por semana vêm os funcionários da Câmara Municipal recolher o lixo 

indiferenciado. Dizendo posteriormente a Sra. Fátima Caro que a bancada da 

CDU solicita que a Junta de Freguesia faça pressão junto da Câmara Municipal 
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que a recolha do lixo nos meses de verão seja feita todos os dias. -----------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo dizendo que passa 

habitualmente junto dos contentores para verificar se estão cheios e se há a 

necessidade de pedir mais contentores à Camara Municipal. Disse ainda o sr. 

Presidente do executivo que por vezes o lixo é depositado fora dos 

contentores, ao lado dos mesmos, mesmo quando os contentores não estão 

totalmente cheios. Pediu ainda que o Sr. Presidente que lhe fosse passada a 

informação acerca das zonas onde os contentores que estão cheios, para que 

sejam solicitados mais contentores junto da Câmara Municipal. ---------------------

------Respondeu a Sra. Fátima Caro que a solução não passará por colocar 

mais contentores, pois o mau cheiro persistirá. -------------------------------------------

------Solicitou novamente o sr. Presidente que lhe passem a informação sobre 

os locais onde serão necessários mais contentores. ------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para dizer que como cidadãos cabe a 

todos informar, mas também cabe ao Presidente do Executivo averiguar e 

encontrar soluções. Indicou ainda a Sra. Nélia Marvão algumas zonas que na 

sua opinião seriam zonas críticas. ------------------------------------------------------------

------Usou da palavra O Sr. Presidente da Junta para dizer que serão colocados 

contentores onde eles são precisos. Disse também o Sr. Presidente que a 

separação do lixo por parte das pessoas é feita de forma pouco ponderada, 

pouco cuidada e pouco eficiente, não colocando os resíduos nos respetivos 

contentores. -----------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para dizer que por vezes há falta de 

civismo, mas esse não é o único motivo responsável pelo problema do lixo. 

Disse ainda a Sra. Nélia Marvão que a responsabilidade pela limpeza e higiene 

da vila, é da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------

------Pediu novamente a palavra o Sr. Presidente do Executivo que é intenção 

da junta passar pelos comércios para recolher cartão e plástico, para 

posteriormente serem estes resíduos colocados, devidamente acondicionados 

no contentor da Resialentejo. Acredita o Sr. Presidente que com esta medida, 
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diminuirá o depósito de resíduos nos ecopontos, diminuindo também a 

sobrecarga dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra a Sra. Fátima Caro para questionar o Sr. Presidente do 

Executivo, perguntando se a recolha de papel e cartão não estava já a ser 

efetuada. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que a junta estaria a aguardar a 

chegada do contentor da Resialentejo, explicando que após a chegada do 

contentor deu-se o inicio da pandemia e a medida não avançou. --------------------

------Usou da palavra a Sra. Fátima Caro para perguntar o porquê de o Sr. 

Presidente do executivo discordar com a recolha diária do lixo. ----------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, afirmando que não discorda, 

explicando que a reformulação da rota foi feita porque a Câmara Municipal 

achava desnecessária a recolha todos os dias pois havia muitos contentores 

que não estavam cheios no momento da recolha. ---------------------------------------

------Usou da palavra a Sra. Fátima Caro para dizer que discorda da 

reformulação da rota e que pelo menos nos meses de verão a recolha deveria 

ser realizada diariamente. -----------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo que esta reformulação foi feita 

com base num acompanhamento da recolha e posterior levantamento das 

necessidades. Disse ainda o Sr. Presidente que foram feitos alguns reajustes 

na localização e quantidade de contentores. ----------------------------------------------

------Usou novamente da palavra a Sra. Fátima Caro para manifestar a sua 

discórdia acerca da localização de alguns ecopontos, nomeadamente na zona 

do Jardim Público e na zona da Igreja. ------------------------------------------------------

------Perguntou de seguida o Sr. Presidente do Executivo se haveria sugestões 

para uma relocalização dos ecopontos. -----------------------------------------------------

-------Respondeu a Sra. Fátima caro, afirmando que a solução poderá passar 

por um embelezamento do local onde se encontram os ecopontos. ----------------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para dizer que todos podemos 

arranjar uma solução, dizendo também que, no entanto, esta é uma solução 
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que deve ser providenciada pela Junta de Freguesia. ----------------------------------

------Explicou ainda o Sr. Presidente que a localização dos ecopontos está 

limitada às acessibilidades necessárias ao camião que vem recolher os 

resíduos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Questionou depois a Sra. Fátima Caro acerca da relocalização do 

ecoponto que se encontra junto a Igreja, se os mesmos poderiam ser 

realocados junto do Pólo da Câmara Municipal de Moura. ----------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente que os mesmos ficariam muito próximos de 

uma outra zona com ecopontos e longe de outras zonas onde são necessários 

à população. ----------------------------------------------------------------------------------------

------Reiterou novamente a Sra. Fátima Caro sobre a necessidade de os 

ecopontos serem retirados da zona da Igreja. ---------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo dizendo que a realocação iria 

afastar os ecopontos de outras zonas da população. -----------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar o Sr. Presidente da 

Assembleia sobre a partilha de conteúdos, neste caso as atas, no sítio da 

internet da Junta de Freguesia, afirmando depois que, na sua opinião esta 

partilha deveria ser mais regular e ter maior celeridade. -------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente da Assembleia que no futuro terá em conta a 

opinião da Sra. Fátima Caro. -------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para salientar a importância da 

informação e partilha de conteúdos, dando como exemplo um corte do 

abastecimento de água terá acontecido recentemente. --------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do executivo dizendo que a partilha de 

informações com origem na Câmara Municipal, é da responsabilidade da 

mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

relativamente ao referido corte do abastecimento de água, também ele não 

teria sido informado. Procurou depois informar-se, sendo que foi um atraso nos 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------Pediu a palavra a Sra. Nélia Marvão para relatar a sua experiência pessoal 

em relação ao referido corte do abastecimento de água, sendo que votou a 

referir a importância na partilha de informação. -------------------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo para dar algumas 

explicações técnicas acerca dos trabalhos que foram realizados no seguimento 

do referido corte do abastecimento de água, sendo que no futuro se tentará 

evitar que o corte total volte a acontecer. ---------------------------------------------------

------Questionou a Sra. Nélia Marvão perguntando o porquê de, por vezes haver 

problemas em apenas numa zona, no entanto os cortes acontecem em várias 

zonas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo dizendo que tecnicamente não 

teria a resposta à pergunta, mas que sabia que havia diversos tipos de 

problemas e alguns deles obrigam ao corte total do abastecimento. ----------------

------Questionou ainda a Sra. Nélia Marvão o porquê de não ser feita pressão 

por parte da Junta de Freguesia sobre a Câmara Municipal, no sentido de ser 

reparada a rede de águas. ----------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente do Executivo dizendo que já existe um projeto 

de reestruturação da rede de águas, sendo que se estão a estudar as melhores 

soluções para o financiamento da obra. ----------------------------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia fazendo um 

agradecimento à Junta de Freguesia e a todos os profissionais a nível geral 

que neste momento de pandemia trabalham de forma incansável na luta contra 

o coronavírus, relembrou também todas as regras que devem ser cumpridas 

neste momento complicado a nível mundial, afirmando ainda que todos somos 

agentes de saúde pública. ----------------------------------------------------------------------

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

realização desta assembleia, não haveria casos positivos de Covid-19 em 

Amareleja, embora já tivessem surgido alguns rumores. -------------------------------

------Após relembrar alguns dos sintomas do coronavírus, e por não haver mais 
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assuntos a tratar, deu por encerrada a sessão o Sr. Presidente da Assembleia 

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

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

------Afim de produzir efeitos imediatos, foi deliberado, por unanimidade, 

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

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

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

Fialho, 1.º Secretário da Assembleia de Freguesia, 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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