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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE 

AMARELEJA 
 

ATA N.º 7 
 

 ---------- Ao vigésimo primeiro dia do mês de Dezembro de dois mil de dezoito, 

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

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

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

 ---------- PONTO 1 – Apresentação para discussão e votação da Ata n.º 6 

referente à sessão ordinária de 28/09/2018; -----------------------------------------------  

 ---------- PONTO 2 – Apresentação para discussão e votação da proposta do 

orçamento para o ano de 2019; ----------------------------------------------------------------  

 ---------- PONTO 3 – Apresentação para discussão e votação da proposta das 

grandes opções do plano para o ano de 2019; --------------------------------------------  

 ---------- PONTO 4 – Apresentação para discussão e votação da proposta do 

mapa de pessoal para o ano de 2019;  ------------------------------------------------------  

 ---------- PONTO 5 – Apreciação escrita do presidente da Junta de Freguesia, 

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

 ---------- PONTO 6 – Apresentação para discussão e votação da proposta de 

alteração da tabela de taxas da Freguesia de Amareleja; ------------------------------  

 ---------- PONTO 7 – Proposta para autorização de instalação de linha elétrica 

MT enterrada em caminho rural no âmbito do projeto da Central FV de 

Amareleja; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PONTO 8 - Diversos; -------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- O senhor Presidente da Assembleia, Mário Filipe Grosso Campaniço, 

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

horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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, Marcelino da Silva Ferreira. ---  

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

 ---------- Registou-se a ausência da senhora Ana Luisa Pinto Esperança 

Valadas que informou que não poderia estar presente e pediu a justificação da 

sua ausência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------  

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

quórum cumprimentou todos os presentes agradecendo a sua presença e 

informou que não havia correspondência. Pediu para a senhora Cláudia Ramos 

Tereno Marvão Martins ocupar o lugar de segundo secretário por forma a 

compor a mesa. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Antes de iniciar a ordem de trabalhos, o senhor Presidente da 

Assembleia informou sobre a proposta apresentada pelo senhor Presidente do 

Executivo para a inclusão dos seguintes pontos na ordem de trabalhos: ----------  

 ---------- PONTO 8 - Proposta de aceitação de alteração ao Acordo de 

Execução para a concretização legal de competências da Câmara Municipal de 

Moura na Junta de Freguesia de Amareleja. -----------------------------------------------  

 ---------- PONTO 9 - Proposta de aceitação de alteração ao Acordo de 

Cooperação (Programa de Apoio às Localidades do Concelho) da Câmara 

Municipal de Moura com a Junta de Freguesia de Amareleja. ------------------------  

 ---------- O senhor Presidente da Assembleia informou que o anterior ponto oito 

“Diversos”, passaria a designar-se como: ---------------------------------------------------  

 ---------- PONTO 10 - Diversos; -----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente o Presidente da Assembleia colocou à votação a 

proposta de inclusão do oitavo e nono ponto na ordem de trabalhos obtendo a 

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

 ---------- Votos a favor – 6; Votos contra – 0; Abstenções – 2; -------------------------  

 ---------- De registar que as abstenções foram dos membros Manuel Simões e 

Flávio Bolrão.----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A INCLUSÃO DO PONTO 

OITO E PONTO NOVE NA ORDEM DE TRABALHOS, PASSANDO O PONTO 

DIVERSOS PARA O PONTO DEZ. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- Em seguida o senhor Presidente da Assembleia deu início à ordem de 

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

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

 ---------- PONTO 1: Apresentação para discussão e votação da Ata n.º 6 

referente à sessão ordinária de 28/09/2018; --------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 1; -------------------------  

 ---------- De registar que a abstenção foi do elemento que não esteve presente 

na respetiva sessão. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DELIBERADO, POR UNANIMIDADE APROVAR A ATA Nº6 

REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/09/2018 --------------------------------  

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

 ---------- PONTO 2: Apresentação para discussão e votação da proposta do 

orçamento para o ano de 2019; -------------------------------------------------------------  

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

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

segundo ponto da ordem de trabalhos, informando de alguns aspetos gerais 

presentes na proposta de orçamento. Disse que estavam inscritos na proposta 

de orçamento o valor de quatrocentos e setenta e quanto mil cento e quarenta 

e oito euros e setenta e nove cêntimos para as receitas e o mesmo valor para 

as despesas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia perguntou se 

aguem tinha alguma questão relativamente à proposta do orçamento para o 

ano de 2019 (Doc. 2). ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, cumprimentou todos 

os presentes e disse que gostaria de colocar uma questão ao senhor 

Presidente do Executivo. Perguntou que tipo de beneficiação se destinava a 

verba inscrita no orçamento designada por “Ações de Beneficiação do 

Perímetro Florestal das Ferrarias” e cujo valor é de trinta e um mil euros. --------  

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

disse que a verba se destinava a um projeto que foi alvo de candidatura e que 

ainda não tinha sido aprovado e que tem como objetivo a melhoria de 

caminhos rurais e ramais de acesso. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo informou ainda que foi solicitada 

uma alteração no PGF relativamente ao corte das árvores. Disse que no PGF o 

corte das árvores era dividido em cinco áreas em que cada ano era efetuado o 

corte numa dessas áreas. Disse que dado que nos últimos três anos não tinha 

havido nenhuma ação, foi solicitado que o próximo corte fosse um corte 

correspondente aos anos atrasados. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que este orçamento para 2019 

vem na linha do orçamento do ano anterior. Disse que foram retiradas algumas 

verbas de ações já concretizadas como por exemplo a compra de máquinas e 

foram acrescentadas outras verbas que não estavam contabilizadas no 

orçamento anterior que dizem respeito por exemplo a comparticipações em 

ações de solidariedade e compra de fichas escolares. ----------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o documento. --------------------------------------------------------------  

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

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

“Unidos pela Amareleja – Prá Frente” e as abstenções foram dos eleitos da 

CDU. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A PROPOSTA DO 

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019.----------------------------------------------------------  
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 ---------- PONTO 3: Apresentação para discussão e votação da proposta 

das grandes opções do plano para o ano de 2019; ----------------------------------  

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

terceiro ponto da ordem de trabalhos, perguntou se alguém tinha alguma 

questão relativamente à proposta das grandes opções do plano para o ano 

2019 (Doc. 3). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, e perguntou ao 

senhor Presidente do Executivo como era feita a distribuição das verbas 

relativas ao associativismo? Disse que por exemplo para o Centro Social da 

Amareleja estava atribuída uma verba fixa de mil euros não sabendo qual era o 

valor para as restantes coletividades. --------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do executivo disse que relativamente às verbas 

do associativismo, o Centro Social de Amareleja e a creche Bem-me-quer são 

diferentes das restantes associações como a SFUMA ou a Associação 4 

Esquinas dado que estas apenas têm como receitas as cotas dos sócios e 

apoios da Câmara Municipal de Moura ou da Junta de Freguesia de Amareleja. 

Disse que os apoios que eram dados eram em função das necessidades e das 

atividades registadas ao longo do ano. ------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Maria de Fátima Caro perguntou ao senhor Presidente do 

Executivo se essas coletividades entregavam um plano de atividades ou se as 

verbas eram entregues esporadicamente mediante as atividades que fazem. ---  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo esclareceu que não foi pedido 

nenhum plano de atividades no ano anterior e que no ano de 2019 não vê a 

necessidade de pedir pois a Junta de Freguesia sabe as atividades realizadas 

pelas associações ao logo do ano e estipula uma verba anual que é gerida 

mediante as necessidades. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a palavra a senhora Nélia Marvão que após 

cumprimentar todos os presentes perguntou ao senhor Presidente do Executivo 

se alguma associação manifestou a intenção de estabelecer algum protocolo 

de cooperação ou se a Junta de Freguesia tem a intenção de estabelecer 

algum protocolo com as associações. -------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que era intenção do executivo 

preparar propostas e parcerias com as associações. ------------------------------------  
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 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro que questionou o 

Presidente do Executivo sobre o que era a aplicação do telemóvel e o site que 

estava designada na proposta das grandes opções do plano e para que se 

destinavam as verbas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente da Assembleia disse que seria ele a responder a 

esta questão dado que era ele o responsável pela implementação deste 

projeto. Disse que as verbas que estão na proposta das grandes opções do 

plano servem para os serviços de alojamento do site e da aplicação do 

telemóvel em servidores. Esclareceu também que aplicação de telemóvel 

consiste numa aplicação que se destina a prestar informações e notícias aos 

Amarelejenses bem como a possibilidade de reportar incidentes. Disse que o 

projeto da aplicação consistia em duas componentes: a aplicação propriamente 

dita e uma aplicação de gestão de conteúdos que ficaria alojada num servidor 

de internet. Disse ainda que a aplicação estará disponível nas lojas de 

aplicações dos dispositivos móveis atuais. -------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o documento. --------------------------------------------------------------  

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

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

“Unidos pela Amareleja – Prá Frente” e as abstenções foram dos eleitos da 

CDU. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A PROPOSTA DAS 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2019. ---------------------------  

 ---------- Foi apresentada pela bancada dos eleitos da CDU uma declaração de 

voto, que justifica a sua votação relativamente ao orçamento e às grandes 

opções do plano com o fato da Junta de Freguesia não ter observado o 

estatuto do direito de oposição. ----------------------------------------------------------------  

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

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

mapa de pessoal para o ano de 2019; ----------------------------------------------------  

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

quarto ponto da ordem de trabalhos, perguntou se alguém tinha alguma 

questão relativamente à proposta do mapa de pessoal para o ano 2019 

(Doc.4). -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, e perguntou ao 

senhor Presidente do Executivo qual o número de funcionário que existiam o 

ano passado e quantos é que estão neste momento ao serviço da Junta de 

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

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que a única alteração em 

relação ao ano passado foi a inclusão de dois funcionários no âmbito no 

programa de regularização extraordinária de vínculos precários. Esclareceu 

que esses dois trabalhadores passaram de um contrato de termo certo para um 

contrato de trabalho de termo incerto. -------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Nélia Marvão, e pergunto ao senhor 

Presidente do Executivo se a Junta de Freguesia tinha funcionários suficientes 

para dar resposta às necessidades do povo. ----------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo esclareceu que neste momento a 

Junta de Freguesia conta com treze funcionários o que, segundo o executivo e 

atendendo à dimensão e orçamento da Junta, são muitos. Disse que a Junta 

necessita de mais funcionário e que por esse motivo recorre aos subsidiados e 

a pessoas incluídas no rendimento social de inserção, para colmatar as 

necessidades. Disse também que os funcionários com as funções de motorista, 

estão neste momento subaproveitados, e que o Executivo está atentar tornear 

a situação para que estes funcionários possam desempenhar outras funções. --  

 ---------- A senhora Nélia Marvão disse que a população vem ter com os 

elementos da bancada da CDU para questionar porque é que os trabalhos não 

são realizados, e que na sua opinião existe um certo desleixo dos atuais 

funcionários. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que todos os funcionários são 

operacionais e que por esta razão, é para fazerem todo e qualquer serviço. O 

coveiro, o serralheiro e o pedreiro, para além dos seus serviços específicos 

fazem também outros serviços. Disse que o problema prende-se com os 

motoristas, e que o Executivo irá resolver a situação dado que o serviço de 

saúde passou a ter menos trabalho pois houve serviços que deixaram de ser 

feitos. Informou que há um ano que o Executivo luta para a inclusão dos 

veículos de transporte de doentes na plataforma e possam ser contemplados e 

disse que já foram solicitadas as licenças dos veículos e dos motoristas pelas 

autoridades competentes e que aguardam a resolução do problema. Disse 
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ainda que se tudo correr como se prevê, a Junta brevemente terá mais trabalho 

no serviço de saúde, sendo que até lá estes funcionários terão que 

desempenhar outras funções, mas essa situação é de difícil resolução. -----------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, e disse na 

continuação deste assunto que as despesas são superiores às receitas em 

relação às ambulâncias. Perguntou ao senhor Presidente do Executivo quantos 

Hospitais é quem têm acordos com Junta de Freguesia. -------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que a Junta não têm acordos 

com nenhum Hospital. Disse que os serviços são solicitados mas que não 

existe nenhuma obrigatoriedade na prestação dos serviços. --------------------------  

 ---------- A senhora Maria de Fátima Caro, perguntou como é feito o transporte 

para os Hospitais. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo esclareceu que esses serviços eram 

prestados fora da plataforma. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Maria de Fátima Caro perguntou quais os Hospitais que 

pagam esses serviços. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo respondeu que são o Hospital de 

Setúbal e o IPO. Esclareceu ainda que a falta de serviço, o aumento do preço 

dos combustíveis e o aumento dos salários dos funcionários fazem com que as 

despesas sejam superiores às receitas. -----------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Maria de Fátima Caro disse que é urgente a inclusão na 

plataforma os serviços de transporte de doentes da Junta de Freguesia. ---------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo, disse também que concorda que é 

urgente resolver essa situação e que o Executivo tudo fará para que o 

problema seja resolvido. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia 

colocou à votação o documento. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 0; -------------------------  

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

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019 --------------------------------------------  

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

 ---------- PONTO 5: Apreciação escrita do presidente da Junta de Freguesia, 

sobre a atividade desta e da sua situação financeira; ------------------------------  
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 ---------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

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

 ---------- Disse que queria evidenciar duas informações presentes no 

documento. A primeira informação é relativa ao patrocínio das fichas de 

trabalho para os alunos do 1ª ciclo de Amareleja por parte da empresa Acciona 

Energia. A segunda informação é relativa à oferta por parte da artista Rita 

Carlota de uma tela que reproduz a Feria do Vinho. Disse ainda que são dois 

gestos de generosidade que merecem ser evidenciados e louvados por parte 

da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia perguntou se 

alguém tinha alguma questão relativamente a esta informação (Doc. 5).----------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Nélia Marvão, e perguntou relativamente ao 

ponto “Estivemos com os técnicos da C M Moura na Fábrica de Moagem 

Mercedes para definir e marcar no terreno a área pertencente aos adquirentes 

da parte que não nos pertence (a casa do Sr. Carlos Ravasco)”, qual foi o 

objetivo do encontro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo esclareceu que no imóvel existe 

uma parte que não pertence à Junta de Freguesia e que o executivo foi 

surpreendido com o portão que pertence à junta fechado a cadeado. Disse que 

após vários contactos, apurou que o portão tinha sido fechado pelos atuais 

proprietários do imóvel que se encontra na parte que não pertence à Junta de 

Freguesia. Disse que após falar com os proprietários, esclareceu que a zona 

que ficou vedada era propriedade da Junta de Freguesia. Disse ainda que a 

presença dos técnicos da C M Moura serviu para delinear as áreas afim de 

esclarecer os proprietários sobre os limites do imóvel.  ---------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo informou ainda que os proprietários 

fecharam o portão por indicação da entidade que fez a venda do imóvel, pois 

essa entidade informou que os proprietários tinham direito a mais cinco metrod 

para além dos limites do imóvel. O senhor Presidente do Executivo esclareceu 

os proprietários informando-os que essa informação era incorreta e que o 

portão era propriedade da Junta de Freguesia e que aconselhava a 

impugnação da venda do imóvel. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão perguntou se relativamente à verba para a 

demolição da Fabrica, se existia alguma ação prevista. --------------------------------  
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 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que neste momento não existe 

nenhuma ação prevista relativamente à demolição da Fábrica. ----------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão perguntou quais os trabalhos em curso no 

cemitério. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo informou que os trabalhos no 

cemitério são respeitantes à construção de novos ôcos e manutenção do 

espaço.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão, perguntou relativamente ao ponto 

“Recebemos o Sr. Presidente da C M Moura que se fez acompanhar da Engª 

Ana Sampaio e do Engº Ourives e analisámos os pontos mais sensíveis da 

vila”, quais os pontos detetados. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que foram analisados os 

seguintes pontos: a iluminação de Vale de Juncos, o largo do regato, as 

tampas de esgoto que se encontram perto da EBI de Amareleja, o barranco 

dos “barranquinhos”, grades e muro que se encontram perto do café “barriga 

cheia” e a apresentação de dois projetos para as entradas de quem vem de 

Barrancos e de quem vem de Safara. Disse ainda que já obteve resposta, 

sendo que em princípio a iluminação do Vale de Juncos entrará em 

funcionamento em Janeiro. Disse que está a ser feito o levantamento 

topográfico do largo do regato para se proceder ao seu levantamento e 

reposição dos devidos pendentes. Disse que os coletores já foram 

desobstruídos. Disse ainda que os projetos para as duas entradas estavam já 

em análise.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão, perguntou em que consistia a despesa 

inscrita no controlo orçamental com a designação de “Encargos das 

instalações” no valor de aproximado de dezoito mil euros.  ----------------------------  

 ---------- A senhora Cidália Guerreiro, assistente técnica da Junta de Freguesia, 

disse que essa verba se destinava aos encargos de todas as instalações da 

Junta de Freguesia, como por exemplo a água e luz. -----------------------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão, perguntou em que consistia a despesa 

inscrita no controlo orçamental com a designação de “Campo de Futebol” no 

valor aproximado de trinta e um mil euros. -------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Cidália Guerreiro, assistente técnica da Junta de Freguesia, 

informou que essa verba era referente à construção do bar.  -------------------------  
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 ---------- A senhora Nélia Marvão, perguntou em que consistia a despesa 

inscrita no controlo orçamental com a designação de “Ferramentas e utensílios” 

no valor de seis mil setecentos e sessenta euros. ----------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que essa verba era referente à 

aquisição de uma máquina de limpeza de bermas. --------------------------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão, perguntou em que consistia a despesa 

inscrita no controlo orçamental com a designação de “Grande Reparações em 

Auto-Macas”. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que essa verba era referente à 

manutenção normal das viaturas (pneus, travões, etc). ---------------------------------  

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

 ---------- FOI TOMADO CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO 

PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE DESTA E DA SUA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA. ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- PONTO 6: Apresentação para discussão e votação da proposta de 

alteração da tabela de taxas da Freguesia de Amareleja;--------------------------  

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

ponto seis da ordem de trabalhos. Leu a proposta (Doc. 6) e perguntou se 

alguém tinha alguma questão. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra o senhor Presidente do Executivo, e disse que nos 

últimos oito anos houve muitas alterações não só nos salários dos funcionários 

como também no preço dos materiais e que foi com base nesse valor que 

foram atualizadas as taxas. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, e disse que concorda 

com as atualizações das taxas. Disse que existia um problema relativamente à 

venda ambulante na freguesia de Amareleja, pois existe um excesso de 

vendedores ambulantes que circulam na vila. Disse que essa situação também 

se verifica ao Sábado, dia em que o mercado está em funcionamento. Disse 

que não falava só em causa própria mas em nome de dez famílias que têm 

banca no mercado. Disse que se a situação não for resolvido corre-se o risco 

de não haver mais mercado e pede a intervenção do senhor Presidente do 

Executivo. Disse ainda que por vezes os vendedores ambulantes estão 
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colocados ao lado das lojas e não podem. Disse que há que preservar o 

comércio local. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que concorda com o que foi 

dito pela senhora Maria de Fátima Caro. Disse que iria consultar o regulamente 

municipal relativamente à venda ambulante na freguesia de Amareleja e que 

assumia o compromisso de verificar quais as medidas que se podem tomar. ----  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Nélia Marvão, e disse que achava 

exagerado a atualização do valor dos atestado e documentos similares de um 

euro para dois euros. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora Cidália Guerreiro, assistente técnica da Junta de Freguesia, 

informou que o valor estava em linha com o que era praticado nas outras 

freguesia, dado o exemplo que na Póvoa de São Miguel, o valor era de três 

euros. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções colocou à votação o documento. -------  

 ---------- Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 0; -------------------------  

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

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

ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DA FREGUESIA DE 

AMARELEJA ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- PONTO 7: Proposta para autorização de instalação de linha 

elétrica MT enterrada em caminho rural no âmbito do projeto da Central 

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

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

ponto sete da ordem de trabalhos. Leu o email (Doc. 7) enviado pelo senhor 

Bernardo Roque por parte da empresa Hyperion Renewables para a freguesia 

de Amareleja, e perguntou se alguém tinha alguma questão. -------------------------  

 ---------- Pediu a palavra o senhor Presidente do Executivo, e disse que esta 

central vai ser construída na herdade dos Valhascos e que a energia produzida 

tem que ser injetada na rede através da ligação a uma subestação. Disse que a 

subestação localiza-se no posto da Guarda Nacional Republicada de 

Amareleja. Disse que para conseguirem executar a ligação é necessário que o 

cabo cruze o caminho junto à creche em direção aos reservatórios de água. ----  
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 ---------- Pediu a palavra a senhora Nélia Marvão, e perguntou ao Presidente do 

Executivo quais os benefícios para Junta de Freguesia decorrentes da 

instalação desta central Fotovoltaica.  -------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo disse que a central se situava em 

propriedade privada e a freguesia poderia usufruir no futuro com a criação de 

alguns postos de trabalho. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções colocou à votação o documento. -------  

 ---------- Votos a favor – 8; Votos contra – 0; Abstenções – 0; -------------------------  

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

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

AUTORIZAR A INSTALAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA MT ENTERRADA EM 

CAMINHO RURAL NO ÂMBITO DO PROJETO DA CENTRAL FV DE 

AMARELEJA; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- PONTO 8: Proposta de aceitação de alteração ao Acordo de 

Execução para a concretização legal de competências da Câmara 

Municipal de Moura na Junta de Freguesia de Amareleja. ------------------------  

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

ponto oito da ordem de trabalhos. Leu a proposta (Doc. 8) e esclareceu quais 

as alterações presentes na proposta de alteração. Disse que as alterações 

referem-se ao aumento dos espaços verdes e à inclusão de uma nova 

competência relacionada com a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros da área urbana. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra o senhor Presidente do Executivo, e disse que esta 

nova competência já era exercida pela Junta de Freguesia mas que com este 

acordo, a Junta passaria a receber uma verba anual calculada com base no nº 

de habitantes na freguesia. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções colocou à votação o documento. -------  

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

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

“Unidos pela Amareleja – Prá Frente” e as abstenções foram dos eleitos da 

CDU. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- DELIBERADO, POR MAIORIA APROVAR A PROPOSTA E 

AUTORIZAR A JUNTA DE FREGUESIA A ACEITAR A ALTERAÇÃO AO 

ACORDO DE EXECUÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA ---------  

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

 ---------- PONTO 9: Proposta de aceitação de alteração ao Acordo de 

Cooperação (Programa de Apoio às Localidades do Concelho) da Câmara 

Municipal de Moura com a Junta de Freguesia de Amareleja. -------------------  

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

ponto nove da ordem de trabalhos (Doc. 9) ------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra o senhor Presidente do Executivo, e disse que o ano 

passado tinha manifestado o descontentamento relativamente ao acordo de 

cooperação quer na Assembleia de Freguesia, quer na Assembleia Municipal. 

Disse que o compromisso do ano passado passava por uma alteração ao 

acordo. Disse que houve alteração ao acordo e que, embora seja melhor, ainda 

não é o acordo que é pretendido pelo Executivo. Explica que ainda não é o 

acordo pretendido porque foi contemplado com o mesmo peso a área da 

freguesia e o nº de habitantes. Disse que na sua opinião o nº de habitantes 

quem tem ter um peso maior do que a área dado que “quem bate à porta da 

Junta são as pessoas”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Nélia Marvão, e disse que tinha a perceção 

de que nos anteriores mandatos a fórmula de cálculo dos valores era baseada 

na área geográfica. Deu o exemplo de que a Póvoa de São Miguel, por ter mais 

área recebia uma verba maior. Disse que faz sentido ser consoante o nº de 

habitantes e que é da mesma opinião do senhor Presidente do Executivo. -------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Maria de Fátima Caro, e perguntou ao 

senhor Presidente do Executivo quais as verbas entregues a cada uma das 

freguesias do concelho. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo, disse que a Câmara Municipal de 

Moura destinou para as freguesias aproximadamente oitenta mil euros. Disse 

que destes oitenta mil euros, vinte mil euros seriam distribuídos de forma igual 

pelas freguesias do concelho. Disse que os restantes sessenta mil euros 

seriam distribuídos segundo a nova fórmula de cálculo. Disse ainda que a 

freguesia de Sobral da Adiça iria receber doze mil oitocentos e um euro e 

cinquenta de dois cêntimos, a união de freguesias de Moura e Santo Amador 
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iria receber sete mil duzentos e cinquenta e cinco euros, a freguesia da Póvoa 

de São Miguel iria receber catorze mil duzentos e setenta e quatro euros e 

trinta e dois cêntimos e a união de freguesias de Safara e Santo Aleixo da 

Restauração iria receber vinte e três mil novecentos e oitenta e nove euros. ----  

 ---------- Não havendo mais intervenções colocou à votação o documento. -------  

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

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

“Unidos pela Amareleja – Prá Frente” e as abstenções foram dos eleitos da 

CDU. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DELIBERADO, POR MAIORIA APROVA A PROPOSTA E 

AUTORIZAR A JUNTA DE FREGUESIA A ACEITAR A ALTERAÇÃO AO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA. 

 ---------- A bancada dos eleitos da CDU esclareceu que o seu sentido de voto 

nos pontos oito e nove vão de acordo com a votação que foi feita pela bancada 

da CDU em anterior assembleia relativamente aos acordos. --------------------------  

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

 ---------- PONTO 10: Diversos; -----------------------------------------------------------------  

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

ponto dez da ordem de trabalhos, perguntou se alguém tinha alguma questão a 

colocar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu a palavra a senhora Nélia Marvão, e perguntou ao senhor 

Presidente do Executivo se o centro de armazenamento temporário de 

resíduos não poderia ser feito noutro local. -------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente do Executivo, disse não haver alternativa de 

espaço. Disse que iria ser feita uma cortina verde através da plantação de 

árvores. Disse que o espaço é o apropriado dado que tem área suficiente para 

armazenar os resíduos por tipologia. Disse que a Junta efetua a recolha de 

resíduos e a sua separação por tipologias e posteriormente a Câmara 

Municipal de Moura vem recolher os resíduos já separados. --------------------------  

 ---------- A senhora Nélia Marvão perguntou se o espaço se encontra vedado. ---  

 ---------- O senhor Presidente da Junta disse que o espaço se encontra vedado, 

embora já se tenha detetado alguns cortes na vedação. Disse que teve um 

encontro com o senhor Adérito que é mediador da comunidade cigana e que 

lhe transmitiu o descontentamento pelos atos praticados. -----------------------------  
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 ---------- A senhora Nélia Marvão disse já ter encontrado menores no interior do 

centro, e ao questionar os mesmos, estes lhe disseram que foram autorizados 

a entrar por um funcionário da Junta. --------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente da Junta, disse desconhecer o caso e reafirmou 

que o espaço se encontra vedado e que só os funcionários da Junta de 

Freguesia têm autorização para entrar e sair do local. ----------------------------------  

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

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

deu por encerrada a sessão. -------------------------------------------------------------------  

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

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

aprovar em minuta o texto da deliberação do ponto um ao ponto dez da ordem 

de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Simões Fialho, 1.º Secretário, 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. Secretario __________________________________________________  


