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ATA N.º 14 
 
---------- Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro 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 nº 11 

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

---------- Ponto 2: Apresentação para discussão e votação da Ata nº 12 

referente à sessão ordinária de 26/06/2020; ----------------------------------------------- 

---------- Ponto 3: Apresentação para discussão e votação da Ata nº 13 

referente à sessão ordinária de 25/09/2020; ----------------------------------------------- 

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

orçamento e plano orçamental plurianual para o ano de 2021; ----------------------- 

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

Grandes Opções do Plano para o ano de 2021; ------------------------------------------

---------- Ponto 6: Apresentação para discussão e votação da proposta do mapa 

de pessoal para o ano de 2021; --------------------------------------------------------------- 

---------- Ponto 7: Apresentação para discussão e votação da proposta de 

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

---------- Ponto 8: Apreciação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade 

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

---------- Ponto 9: 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, Ana Luísa Pinto Esperança Valadas, 
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Manuel Ramos Simões, Maria de Fátima Agulhas Calero Caro, José António 

Narra Vitoriano, Flávio Miguel Aresta Bolrão, Cláudia Ramos Tereno Marvão 

Arnaldo Moreno Monteiro. ---------------------------------------------------------------------- 

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

---------- Registaram-se as ausências da senhora Nélia Marvão e também do Sr. 

Marcelino Ferreira 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 e a Secretária, Luísa Maria Pinto Esperança Valadas. -- 

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

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

De seguida informou o Sr. Presidente da Assembleia acerca da 

correspondência. Neste ponto havia apenas a salientar correspondência 

remetida pela FREGAL com informações e esclarecimentos relativamente à 

elaboração do orçamento para o ano de 2021. -------------------------------------------  

---------- Após a leitura da referida correspondência, informou o Sr. Presidente 

da Assembleia que seria alterado o ponto quatro da ordem de trabalhos, tendo 

em conta estas informações, para a discussão do orçamento para o ano de 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Ainda no período antes da ordem de trabalhos usou da palavra a Sra. 

Fátima Caro dizendo que teria um assunto fora da ordem de trabalhos que 

gostaria de ver esclarecido, ficando depois o mesmo para ser discutido no 

ponto “Diversos”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº 11 

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

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

n.º 11; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Votos a favor – 6, Votos contra – 0, Abstenções - 0.------------------------- 
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---------- De registar que os eleitos que não estiveram presentes na sessão, não 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA N.º 11 REFERENTE 

À SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/12/2019. -------------------------------------------------- 

---------- Ponto 2: Apresentação para discussão e votação da Ata nº 12 

referente à sessão ordinária de 26/06/2020; -------------------------------------------- 

---------- Disse a Sra. Fátima Caro não ter recebido a ata nº 12 sendo que a 

mesma não tinha sido aprovada em sessão anterior. -----------------------------------

---------- Disse o Sr. Secretário da Assembleia que a ata nº 12 de 26/06/2020 

não tinha sido retificada pois achava que a mesma estava completa, perguntou 

também em que pontos da ata não estaria espelhado o que foi discutido na 

assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Disse a Sra. Fátima Caro que na última assembleia se teria verificado 

que nessa ata haveria algumas situações não transcritas na ata. Disse também 

a Sra. Fátima Caro que a Sra. Nélia Marvão, teria identificado a falta de 

algumas informações transmitidas por si. -------------------------------------------------- 

---------- Disse o Sr. Secretário da Assembleia que relativamente à situação das 

atas que já teria alguma experiência na elaboração de atas, dizendo que não 

pode ser transcrito de forma literal tudo o que é discutido nas sessões, 

reafirmando que na sua opinião a ata estará completa. --------------------------------

---------- Disse a Sra. Fátima Caro que estariam em falta algumas pequenas 

intervenções, dando também a sua opinião pessoal acerca da elaboração das 

atas e daquilo que é essencial estar transcrito nas atas. Disse ainda a Sra. 

Fátima Caro que os eleitos da CDU votariam favoravelmente a ata nº 12 por 

alguns dos assuntos também constarem na ata nº 13. ---------------------------------

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

Ata n.º 12; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Votos a favor – 6, Votos contra – 0, Abstenções - 0.------------------------- 

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

participaram na votação. ----------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA N.º 12 REFERENTE 

À SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/06/2020. -------------------------------------------------- 

---------- Ponto 3: Apresentação para discussão e votação da Ata nº13 

referente à sessão ordinária de 25/09/2020; -------------------------------------------- 

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

n.º 13; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Votos a favor – 5, 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 N.º 13 REFERENTE 

À SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/09/2020. -------------------------------------------------- 

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

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual para o ano de 2021. ---------------- 

---------- Pediu a palavra a Sra. Fátima Caro para questionar sobre o ponto 

“Rendimentos de Propriedade”, “Transferências e Subsídios Correntes”, 

“Administração Central – Estado Português” e “Administração Central – Outras 

Entidades”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Explicou então a Sra. Cidália Guerreiro que a contabilidade das 

autarquias locais que a forma de elaboração da contabilidade das freguesias 

terá sofrido alterações sendo a mesma apresentada numa nova plataforma, 

que entrou em vigor recentemente e que a partir de agora serão apresentadas 

algumas rúbricas e valores agrupados, mas que serão os mesmos valores que 

eram apresentados anteriormente de forma separada. ---------------------------------

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

Proposta de Orçamento e Plano Orçamental Plurianual para o ano 2021; -------- 

---------- Votos a favor – 5, Votos contra – 0, Abstenções - 4.------------------------- 

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

independente Unidos Pela Amareleja – Prá Frente e as abstenções dos 

elementos eleitos pela CDU. ------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DO ORÇAMENTO 

E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL PARA O ANO 2021. --------------------- 

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

Grandes Opções do Plano para o ano de 2021; -------------------------------------- 

---------- Pediu a Sra. Fátima Caro alguns esclarecimentos sobre os seguintes 

pontos das grandes opções do plano para 2021: “Criação do Museu Eunice 

Muñoz”, “Embelezamento da Rotunda” e “Aquisição de Viatura”. -------------------- 

---------- Esclareceu o Sr. Presidente do Executivo que estaria inicialmente 

pensada a aquisição de uma viatura usada, mas que devido ao facto de uma 

viatura de transporte de doentes estar isenta do ISV, passou-se para a 

intenção da compra de uma viatura nova. Quanto ao assunto do museu, 

explicou o Sr. Presidente que estaria agendada uma reunião entre o executivo 

da Junta de Freguesia e o Museu do Teatro, a Direção Geral da Cultura do 

Alentejo e a Câmara Municipal de Moura, sendo que devido à pandemia, a 

reunião foi adiada e será realizada logo que seja possível. Relativamente ao 

embelezamento da rotunda, disse o Sr. Presidente que existe um projeto de 

embelezamento, mas que terão de ser seguidos alguns trâmites, pois a rotunda 

é propriedade das Infraestruturas de Portugal, sendo que alguns contactos já 

foram encetados e também já foi enviada alguma informação, estando a junta a 

aguardar resposta. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Não havendo mais questões foi colocada à votação a proposta das 

Grandes Opções do Plano para o ano de 2021. ------------------------------------------ 

---------- Votos a favor – 5, Votos contra – 0, Abstenções - 4.------------------------- 

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

independente Unidos Pela Amareleja – Prá Frente e as abstenções dos 

elementos eleitos pela CDU. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DAS GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2021. ----------------------------------------------- 

---------- Ainda sobre este ponto disse a Sra. Fátima Caro que, a abstenção dos 

eleitos da CDU sobre este ponto e também sobre o anterior, se deve ao facto 
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de não ter sido cumprido o estatudo do direito de oposição nas autarqias locais, 

pois os eleitos da CDU não terão sido ouvidos durante a elaboração das 

propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ponto 6: Apresentação para discussão e votação da proposta do 

Mapa de Pessoal para o ano de 2021 -----------------------------------------------------

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

Proposta do Mapa de Pessoal para o ano 2021; ----------------------------------------- 

---------- Votos a favor – 8, Votos contra – 0, Abstenções - 1. ------------------------- 

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

independente Unidos Pela Amareleja – Amareleja Prá Frente e dos eleitos da 

CDU com exceção do Sr. José A. Narra Vitoriano, que se absteve. ---------------- 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DO MAPA DE 

PESSOAL PARA O ANO 2021. -------------------------------------------------------------- 

---------- Ponto 7: Apresentação para discussão e votação da proposta de 

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

---------- Pediu esclarecimentos gerais a Sra. Fátima Caro sobre a proposta. -----

---------- De uma forma geral e porque já teriam sido dados esclarecimentos 

sobre esta proposta em sessões anteriores, explicou o Sr. Presidente da 

Assembleia que se trata de despesas que transitam de um ano para o outro, 

sendo que o compromisso referente a essa despesa também transita. ------------ 

---------- A Sra. Cidália Guerreiro ajudou a esclarecer de uma forma mais 

técnica explicando os procedimentos de cabimentação e adjudicação e ainda 

como funcionam os compromissos anuais e plurianuais. Deu exemplos de 

compras únicas feitas num ano e de compras múltiplas como por exemplo 

comunicações, luz, seguros, serviços que são contratos com períodos 

superiores a um ano, sendo que se trata de compromissos plurianuais. -----------

---------- Agradeceu a explicação a Sra. Fátima Caro. -----------------------------------

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

proposta de autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais. ----- 

---------- Votos a favor – 8, Votos contra – 0, Abstenções - 1.------------------------- 
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---------- De registar que os votos a favor foram dos eleitos da lista 

independente Unidos Pela Amareleja – Amareleja Prá Frente e dos eleitos da 

CDU com exceção do Sr. José A. Narra Vitoriano, que se absteve. ---------------- 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A PROPOSTA DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS . ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ponto 8: Apreciação escrita do Presidente da Junta sobre a 

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

---------- Pediu neste ponto esclarecimentos, a Sra. Fátima Caro sobre uma 

reunião com a Equipa de Ciência Viva e visita ao Baldio das Ferrarias. -----------

---------- Esclareceu o Sr. Presidente do Executivo de que é intenção da agência 

Ciência Viva verificar condições para a instalação de uma Quinta Pedagógica 

no Baldio das Ferrarias, à semelhança daquilo que já acontece em muitos 

outros locais do País, sendo que também existe a hipótese de ser criada uma 

Quinta Pedagógica na Herdade da Contenda. Estas quintas têm o objetivo de 

serem visitadas por cientistas de todo o mundo para o desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias de ponta ao serviço da ciência. ------------------------------

---------- Questionou a Sra. Fátima Caro sobre a retirada dos equipamentos da 

zona envolvente do Barranco de Vale de Juncos, questionando também acerca 

das intenções da Junta de Freguesia e também da Câmara Municipal, 

relativamente ao local. ---------------------------------------------------------------------------

---------- Informou o sr. Presidente do executivo que foram retirados os 

esquipamentos por estarem danificados, sendo que outros equipamentos e 

gradeamentos já teriam desaparecido ou sido retirados do local não se sabe 

por quem. Informou o Sr. Presidente que os equipamentos foram 

recondicionados e serão realocados no jardim da Praceta Dr. Agostinho Caro 

Quintiliano. Informou também o Sr. Presidente que existe um compromisso 

com a Câmara Municipal para que seja definitivamente colocada a funcionar a 

iluminação da envolvente ao barranco de Vale de Juncos, uma vez que até à 

data, a iluminação nunca funcionou. Sendo que a Câmara Municipal fará as 
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reparações e ligação da iluminação, assumindo a Junta de Freguesia os custos 

com a eletricidade. --------------------------------------------------------------------------------

---------- Disse a Sra. Fátima Caro que a zona está deteriorada e deve ser 

requalificada, para que possa voltar a ser utilizada pelas pessoas. Sendo que 

se trata de uma zona limítrofe da freguesia deverão ser envolvidos os 

moradores, para que sejam também eles vigilantes do local. -------------------------

---------- Respondeu o Sr. Presidente da Junta que a mesma está a fazer 

reparações e sempre tem havido reparações quando há equipamentos que são 

destruídos ou danificados. ---------------------------------------------------------------------- 

---------- Respondeu a Sra. Fátima Caro que devido ao estado de degradação 

do local, as pessoas deixaram de o frequentar, sugerindo que caso o local seja 

frequentado, seja mais preservado e de certa forma vigiado pelos utilizadores. -

---------- Explicou o Sr. Presidente acerca da dificuldade em envolver os 

populares, dizendo que não há uma “receita” neste tipo de situações. -------------

---------- Disse a Sra. Fátima Caro que continua a ser a sua opinião que a 

solução estará no envolvimento dos moradores e utilizadores do local. -----------

---------- Disse o Sr. Presidente que será feito o possível sobre o local. ------------

---------- A informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, sobre a 

atividades desta e da sua situação financeira até ao dia 09/12/2020 foi 

apreciada e foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------ 

---------- Ponto 9: Diversos; --------------------------------------------------------------------

---------- Neste pondo, pediu esclarecimentos ao executivo, o Sr. Presidente da 

Assembleia, sobre a situação pandémica, na freguesia. -------------------------------

---------- Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, que à data havia zero casos 

ativos na freguesia, aproveitando para relembrar todas as normas de 

segurança que devem ser tidas em conta e cumpridas, para que nos possamos 

defender do vírus até à chegada da vacina. -----------------------------------------------

---------- Usou da palavra a Sra. Fátima Caro para questionar esclarecimentos 

sobre as obras do bloco de rega Moura - Póvoa – Amareleja previsto no 

perímetro de infraestruturas da EDIA. -------------------------------------------------------
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---------- Explicou o Sr. Presidente que, segundo as últimas informações que 

dispunha, seriam que ainda estariam em cursos estudos sobre a obra, não 

sabendo o motivo pelo qual as obras ainda não se teriam iniciado. -----------------

---------- Perguntou a Sra. Fátima Caro sobre as diligencias tomadas, na 

obtenção de informações sobre este assunto. --------------------------------------------

---------- Disse o Sr. Presidente que houve conversas informais sobre o assunto. 

---------- Solicitou ao Sr. Presidente a Sra. Fátima Caro, que seja exercida uma 

maior pressão sobre a EDIA para que possa avançar a obra em prol a região. --

---------- Usou da palavra o Sr. José Vitoriano para questionar mais uma vez 

sobre a requalificação do caminho das Figueirinhas. ------------------------------------

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

conhecimento acerca da situação do local e que fará brevemente diligências no 

sentido da requalificação do mesmo, sugerindo ainda que fosse feito um 

abaixo-assinado para ser enviado à Câmara Municipal, por forma a que se 

exerça mais pressão junto da mesma. ------------------------------------------------------

---------- Disse o Sr. José Vitoriano que o Sr. Presidente da Junta o teria 

informado de que o Caminho das Figueirinhas seria responsabilidade da Junta 

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

---------- Respondeu o Sr. Presidente de que terá sido um mal-entendido, pois o 

caminho é responsabilidade da Câmara Municipal, reforçando a importância de 

um abaixo-assinado a ser entregue na Câmara Municipal. ----------------------------

---------- Esclareceu ainda o Sr. Presidente da Assembleia acerca das intenções 

da reparação partilhada do Caminho das Figueirinhas, entre a Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal, suportando-se para isso na ata da sessão de 

29/06/2018. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Não havendo mais assuntos a discutir, foi encerrada a sessão pelo Sr. 

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

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

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


