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ATA N.º 9 
 
-------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de Junho de dois mil e dezanove, pelas 

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

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

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

 -------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº8 referente à 

sessão ordinária de 26/04/2019; -------------------------------------------------------------- 

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

a atividade desta e sua situação financeira até ao dia 31/05/2019; ------------------ 

-------- Ponto 3: Apreciação e Votação da 1ª Revisão do Orçamento para o Ano 

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

-------- Ponto 4: Apreciação e Votação da 1ª Revisão do PPA – Plano 

Plurianual de Atividades para o ano de 2019; --------------------------------------------- 

-------- Ponto 5: Propostas de não aceitação da transferência de competências 

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

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

n.º2 do artigo 38º da lei n.º50/2018 de 16 de Agosto) para o ano de 2019; -------

----------Ponto 6: Proposta de contrato de cedência de espaço num edifício na 

Casa do Povo para a prestação de serviços de saúde;---------------------------------- 

--------Ponto 7: Proposta de Contrato de Prestação de Serviços entra a ULSDA 

– Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo EPE e a Freguesia de Amareleja 

referente ao Transporte de doentes;---------------------------------------------------------- 

-------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 quarenta minutos. ------------------------------------------------------------- 

 ----------  PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Registaram-se as seguintes presenças: Mário Filipe Grosso 

Campaniço, Hugo Miguel Simões Fialho, Arnaldo Monteiro, Manuel Ramos 

Simões, Flávio Miguel Aresta Bolrão, Fátima Caro e Marcelino da Silva 

Ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

por motivos profissionais e as ausências de Nélia Sofia Moreira Marvão e 

Cláudia Ramos Tereno Marvão Martins por motivos familiares.----------------------- 

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

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

Mário da Silva Ferreira, a Secretária, Luísa Maria Pinto Esperança Valadas e a 

Tesoureira, Natacha Sofia Ramos Baião. -------------------------------------------------- 

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

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

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

quórum, cumprimentou todos os presentes e informou haver apenas uma 

correspondência. Esta, foi enviada por email pela Sra. D. Fátima Caro em 

nome dos Eleitos da CDU, na qual solicitavam mais esclarecimentos sobre o 

Projeto do Lago Biológico do Baldio das Ferrarias e a disponibilização de 

documentos sobre o orçamento e a viabilidade do projeto. O Presidente da 

Assembleia, indicou que já tinha chegado a acordo com os requerentes e que 

inclusive já tinha sido marcada uma hora para consulta da documentação. 

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

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

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

---------- Ponto 1: Apresentação para discussão e votação da Ata nº8 

referente à sessão ordinária de 26/04/2019;--------------------------------------------- 

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

primeiro ponto da ordem de trabalhos. A Sra. D. Fátima Caro pediu a palavra 

para dizer que achou a última ata muita resumida o que na sua opinião impedia 
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a total compreensão do que se tinha passado na Assembleia anterior. O Sr. 

Hugo Fialho, Secretário da Assembleia de Freguesia de Amareleja e quem 

tinha redigido a Ata em questão, explicou que por vezes é difícil ser sucinto 

devido às diversas conversas cruzadas. Indicou que iria ter em atenção esse 

reparo e tentaria sempre descrever da melhor forma o que ocorre em cada 

Assembleia. O Presidente da Assembleia indica que tal como anteriormente, as 

votações para aprovação da ata serão feitas por parte das pessoas que 

estiveram presentes na sessão anterior. Não havendo mais intervenções, 

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

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

---------- De registar que um dos elementos presentes na Assembleia não 

exerceu o direito de voto, por não ter estado presente na Assembleia anterior.-- 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A ATA Nº8. ------------------------------ 

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

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

sobre a atividade desta e sua situação financeira até ao dia 31/05/2019;  

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

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

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

os presentes e abriu a discussão sobre o problema com os caixotes do lixo e 

com a falta de civismo das pessoas. Refere que existe muito lixo ao pé dos 

caixotes quando muitas vezes até estão vazios e sugere que as coimas 

poderiam ser uma forma de resolver essa situação; ------------------------------------- 

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

lembra que limpar começa em não sujar. Indica que à Sexta-Feira a Junta de 

Freguesia tem um serviço de recolha de lixo e muitas das vezes as pessoas 

não solicitam essa recolha. Questiona se a Sra. D. Fátima Caro tem alguma 

sugestão para resolver esta questão e indica que já foram espalhados Folhetos 

Informativos pela Vila de forma a incentivar a população para a questão da 

limpeza das ruas e recolha de lixo; ----------------------------------------------------------- 
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---------- A Sra. D. Fátima Caro sugere que se fale diretamente com as pessoas, 

indo por exemplo às lojas, na esperança que assim se consiga alguma 

mudança. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Sra. D. Fátima Caro questiona de que forma a Junta de Freguesia de 

Amareleja apoiou e participou no Dia Internacional da Criança e quais foram os 

apoios da Câmara Municipal de Moura. ----------------------------------------------------- 

---------- O senhor Presidente do Executivo indica que apoiaram com a 

presença de um insuflável e do algodão doce. Relativamente ao apoio da 

Câmara Municipal indica que terá sido o teatro. ------------------------------------------  

---------- A Sr. D. Fátima Caro sugere que no futuro as atividades abranjam 

também as crianças sem serem do pré-escolar e do 1º ciclo. ------------------------- 

---------- Relativamente a outro assunto, a Sra. D. Fátima Caro chama a atenção 

para a avaliação do consultor que indica a diminuição do volume monetário 

para o período seguinte e pede esclarecimentos sobre questões de tesouraria, 

pelo que a leitura dos valores de tesouraria é auxiliada pela Assistente Técnica, 

Sra. D. Cidália Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

----------Ponto 3: Apreciação e Votação da 1ª Revisão do Orçamento para o 

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

---------- O Sr. Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente ao 

ponto 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A Sra. D. Fátima Caro pergunta se existe algum valor destinado ao 

Parque Infantil. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Presidente indica que o Parque Infantil vai ser complemente 

remodelado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Apreciação e Votação da 1ª Revisão do Orçamento para o Ano 2019;   -----------
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---------- Votos a favor – 4, Votos contra – 0, Abstenções – 3.--------------------------

---------- De registar que as abstenções foram dos eleitos da CDU.------------------ 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A 1ª REVISÃO DO ORÇAMENTO 

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

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

 ---------- Ponto 4: Apreciação e Votação da 1ª Revisão do PPA – Plano 

Plurianual de Atividades para o ano de 2019. ----------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente 

ao quarto ponto da ordem de trabalhos, informando que contém apenas uma 

alteração referente às verbas para a festa da Santa Maria de 2019. ----------------

---------- Não havendo intervenções o Sr. Presidente da Assembleia de 

Freguesia, colocou à votação a 1ª Revisão do Orçamento para o Ano 2019.-----

---------- Votos a favor – 4 ---, Votos contra – 0, Abstenções – 3.----------------------

---------- De registar que as abstenções foram dos eleitos da CDU.------------------ 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR A 1ª REVISÃO DO PPA – PLANO 

PLURIANUAL DE ATIVIDADES PARA O ANO 2019 ----------------------------------

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

---------- Ponto 5: Propostas de não aceitação da transferência de 

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

transferência de competências dos Municípios para os órgãos das 

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

Agosto) para o ano de 2019. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

competências por não estarem reunidas as condições para o exercício das 

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

---------- Pediu a palavra a Sra. D Fátima Caro e questiona se a Junta de 

Freguesia não aceita a transferência de competências da Câmara Municipal 

para a Junta de Freguesia e quais são essas competências. ------------------------- 
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---------- Toma a palavra o Sr. Presidente do Executivo que explica que muitas 

competências que seriam transferidas automaticamente já são cumpridas pela 

Junta de Freguesia e dá o exemplo da limpeza das bermas e da manutenção 

dos espaços verdes. Explica que aquelas que seriam acrescidas, necessitam 

de uma maior análise dos seus custos e da capacidade de resposta da Junta 

de Freguesia para as mesmas, o que em 60 dias não foi possível. E indica que 

não dizendo nada em 2019 obrigatoriamente teria que aceitar as mesmas, não 

tendo esses dados preferem não aceitar a transferência de competências por 

decreto de lei e continuarão a cumprir aquelas que já existiam por protocolo. --- 

---------- Votos a favor – 7, Votos contra – 0, Abstenções – 0 -------------------------- 

DELIBERADO, POR UNANIMDADE, APROVAR A PROPOSTA ------------------ 

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

---------- Ponto 6: Proposta de contrato de cedência de espaço num edifício 

na Casa do Povo para a prestação de serviços de saúde; ------------------------ 

---------- O Presidente da Assembleia indica que o contrato é com uma empresa 

de Anatomia Patológica e Citológica e Análises Clínicas. ------------------------------ 

---------- Não havendo intervenções neste ponto, foi colocado a votação a 

Proposta de contrato de cedência de espaço num edifício na Casa do Povo 

para a prestação de serviços de saúde;-----------------------------------------------------  

---------- Votos a favor – 7, Votos contra – 0, Abstenções – 0 -------------------------- 

DELIBERADO, POR UNANIMDADE, APROVAR A PROPOSTA ------------------ 

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

---------- Ponto 7: Proposta de Contrato de Prestação de Serviços entra a 

ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo EPE e a Freguesia de 

Amareleja referente ao Transporte de doentes; -------------------------------------- 

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

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

da Assembleia e indica quais os tipos de doentes abrangidos e a verba de 

apoio da ULSBA. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- A Sr.ª D. Fátima pede esclarecimento se os transportes da Junta de 

Freguesia são considerados ambulâncias ou transportes simples, isto por 

causa do pagamento ao KM. ------------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Presidente do Executivo esclarece que os transportes da Junta 

de Freguesia são Transportes para Doentes não Urgentes e indica que 50% 

dos transportes serão pagos à Junta de Freguesia e 50% aos bombeiros pela 

ULSBA. Indica também que os carros da Junta de Freguesia irão ser inscritos 

na plataforma de forma a poderem responder aos pedidos da mesma.  ----------- 

---------- Votos a favor – 7, Votos contra – 0, Abstenções – 0 -------------------------- 

DELIBERADO, POR UNANIMDADE, APROVAR A PROPOSTA ------------------ 

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

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

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

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

---------- Usou da palavra a Sra. D. Fátima Caro para questionar se a 

exploração do bar da Casa do Povo também tem um contrato. ----------------------  

---------- O Sr. Presidente do Executivo indicou que neste momento não, mas 

que estão em vias de contencioso. ----------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Presidente do Executivo deixa a indicação que a Dra. Yuliet irá 

estar de férias no mês de Julho e que quando regressar o Consultório irá ser 

alterado para a Casa do Povo, local que permite melhores condições aos 

doentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


