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Ata número um
Reunião Ordinária
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas
vinte e uma horas e quinze minutos, reuniram no auditório da Junta de Freguesia de Olho
Marinho, sito no Largo Joaquim Justino Marta, número oito, em sessão ordinária, a
Assembleia de Freguesia de Olho Marinho com a presença dos seguintes membros:
senhora Lúcia Horta, Presidente da Mesa da Assembleia; senhora Marisa Mesquita,
primeira secretária da Assembleia; senhora Susana de Carvalho Maurício, em substituição
da senhora Sofia Carvalho, segunda secretária da Assembleia e ainda o senhor José
Aniceto Ferreira em substituição do senhor António da Velha Marques, a senhora Verónica
Andurão, o senhor José Manuel Maurício, a senhora Dulce Bento, o senhor Rui Faria e a
senhora Alexandra Pires em substituição da senhora Vanda Ribeiro. Todos os membros
eleitos que não puderam estar presentes apresentaram as devidas declarações
justificando as suas ausências, que se irão arquivar. Para além dos membros da
Assembleia, estiveram também presentes o senhor Presidente da Junta, Hélder Mesquita,
e o senhor Tesoureiro, Joaquim Filipe Tomé.-------------------------------------------------------------Depois de verificar a existência de quórum, a senhora Presidente da Assembleia
declara aberta a sessão e começa por fazer a leitura da ordem de trabalhos que foi
enviada em devido tempo aos senhores membros da Assembleia e afixada nos locais de
estilo existentes na Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 1: Período Antes da Ordem do Dia; --------------------------------------------------------Ponto 2: Apresentação e eventual aprovação da proposta de Revisão ao Orçamento
do ano de dois mil e dezassete; ------------------------------------------------------------------------Ponto 3: Apresentação, discussão e eventual aprovação do Regimento da
Assembleia de Freguesia de Olho Marinho; ---------------------------------------------------------------
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Ponto 4: Apresentação e eventual aprovação da proposta de Acordo de Execução da
Câmara Municipal de Óbidos para os anos dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um, nos
termos do previsto no artigo 133º da Lei nº 75/2013, de doze de Setembro; ------------------Ponto

5:

Apresentação

e

eventual

aprovação

da

proposta

de

Contrato

Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara municipal de Óbidos para
os anos dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um, nos termos do previsto no artigo 120º da
Leinº75/2013, de doze de Setembro; -----------------------------------------------------------------------Ponto 6: Apresentação e eventual aprovação do Mapa de Pessoal da freguesia de Olho
Marinho para o ano de dois mil e dezoito, como determina a alínea m) do número um do
artigo 9º da Lei 75/2013 de doze de Setembro; ----------------------------------------------------------Ponto 7: Apresentação para ratificação da proposta de Regulamento de Taxas e
Licenças nos termos da Lei nº53-E/2006, de vinte e nove de Dezembro; ---------------------Ponto 8: Apresentação, discussão e eventual aprovação de Orçamento e Plano de
atividades para o ano de dois mil e dezoito; --------------------------------------------------------------Ponto 9: Apresentação da informação escrita acerca da situação financeira e da
atividade da Freguesia no último trimestre, como determina a alínea e) do número dois do
artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; ------------------------------------------------------------Ponto 10: Período depois da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------Começando, então, pelo Ponto 1, a senhora Presidente dá a palavra aos membros
da Assembleia, sendo o senhor José Manuel Maurício o primeiro a fazer uso da palavra.
Este senhor fez a leitura de partes de uma reflexão sobre os problemas da nossa terra e a
intenção da CDU de também “ arregaçar as mangas”

para ajudar na resolução destes

problemas. Esta reflexão anexa-se a esta ata como Anexo A. --------------------------------------Pede a palavra o senhor Rui Faria que questiona sobre uma ata do mandato anterior
que deveria ser retificada e aprovada neste dia. O senhor Presidente da Junta respondeu
que não lhe foi entregue qualquer ata e que a ata só poderá ser aprovada pelos que
estiveram presentes na dita Assembleia. Depois de alguma discussão sobre este assunto,
concluiu-se que a ata deve ser lida e atestada pelo senhor Rui Faria, de uma vez que só
ele estava presente na altura e só ele é que continua como membro da Assembleia de
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Freguesia. O senhor Rui Faria questiona ainda sobre o despacho do procedimento queixacrime contra um dos nossos conterrâneos. O senhor Hélder Mesquita respondeu que está
a aguardar. O senhor Rui Faria manifesta o seu desagrado pelo facto do magusto
dinamizado pela Junta de Freguesia ter sido realizado no dia dez de Novembro e não no
dia onze. O senhor Hélder Mesquita comentou que a escolha do executivo para agendar
este evento para a data em causa, teve a ver com o facto de querer juntar várias
instituições, como o Centro Social e o Jardim de Infância, promovendo o convívio entre
gerações diferentes e para que estas pessoas pudessem partilhar e integrar-se na
comunidade local. ------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, pediu a palavra a senhora Dulce Bento que leu duas propostas da CDU
que se anexam a esta ata como Anexo B e Anexo C. Pediu a palavra o senhor Hélder
Mesquita que manifestou o seu desagrado pelo facto do senhor Secretário Hélio Santos,
eleito pela CDU, e que integra este executivo, não fazer estas propostas nas reuniões do
executivo, pois poderiam discutir de imediato formas de ultrapassar obstáculos ou
simplesmente questões logísticas para a realização dessas propostas e poder apresentálas à Assembleia já de uma forma mais concretizável. Acrescentou, ainda, que
relativamente à Proposta Anexo C, não considera que o senhor em questão, o senhor
Armando da Silva Carvalho, tenha feito alguma coisa pela Biblioteca de Olho Marinho e
não acha justo ou correto dar o seu nome à Biblioteca. Além disso, a Biblioteca está
integrada no Espaço Museológico e este espaço nada tem a ver com este senhor, se bem
que lhe reconhece o valor enquanto escritor. Referiu, ainda, que estão sentadas nesta
Assembleia, pessoas que fizeram muito mais que ele, oferecendo livros seus para a
Biblioteca, seja a senhora Maria Susana de Carvalho Maurício e Carlos Miguel Santos. O
senhor José Manuel Maurício argumentou, dizendo que ele era uma pessoa de valor e que
deve ser homenageado, no entanto era muito humilde e talvez tímido e por isso não
gostava de aparecer. O senhor Rui Faria manifestou a sua opinião, que era semelhante à
do senhor Presidente da Junta. Depois de discutidas as questões logísticas do segundo
ponto da Proposta Anexo B da CDU, a senhora Lúcia Horta colocou à votação o primeiro
ponto da Proposta Anexo B que foi aprovado por unanimidade. Logo de seguida colocou à
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votação o segundo ponto da mesma Proposta que também foi aprovado por unanimidade.
Relativamente à Proposta Anexo C, foram dadas várias opiniões e testemunhos, uns
favoráveis, outros não e, por fim, a senhora Presidente Lúcia Horta colocou esta Proposta
a votação que foi reprovada por maioria, ou seja cinco votos contra, uma abstenção e três
votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra, a senhora Alexandra Pires que congratulou a equipa sénior de futsal
da União de Amigos de Olho Marinho pela passagem à segunda fase e que brevemente
irá jogar com o Benfica. -----------------------------------------------------------------------------------------A senhora Susana Maurício, depois de pedir a palavra, congratulou o Coral Nascente
pela sua ida a Itália com a Oficina de Música, levando assim o nome da nossa terra mais
além. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando para o Ponto dois da Ordem de Trabalhos e dando a palavra ao senhor
Presidente da Junta, este explicou as alterações que tinham sido feitas ao Orçamento.
Depois de algumas questões e respetivos esclarecimentos a senhora Presidente colocou a
Proposta de Revisão ao orçamento do ano de dois mil e dezassete a votação, que foi
aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------Seguindo a Ordem de Trabalhos para o Ponto três, a senhora Lúcia Horta deu a
palavra aos membros da Assembleia que colocaram as suas questões e as vêem
esclarecidas. A senhora Susana Maurício propõe uma alteração ao regimento,
relativamente ao Período em que o público pode intervir, sendo que considera que o
público deveria intervir antes da Ordem de Trabalhos. Depois de alguma discussão, a
senhora Presidente coloca a proposta a votação que é reprovada por maioria, seja seis
votos contra e três a favor. De seguida, a senhora Lúcia Horta coloca o Regimento da
Assembleia de Freguesia de Olho Marinho a votação, sendo aprovado por unanimidade.--Continuando com a Ordem de Trabalhos e passando para o Ponto quatro, a senhora
Presidente dá a palavra ao senhor Presidente da Junta que esclarece alguns pontos deste
Acordo de Exercício da Câmara Municipal de Óbidos para os anos dois mil e dezoito a
dois mil e vinte e um, que depois de ser colocado a votação pela senhora Presidente é
aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------Contr. N.507 024 427
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Seguindo para o Ponto cinco da Ordem de Trabalhos e, à semelhança do Ponto
anterior, a senhora Lúcia Horta, dando a palavra ao senhor Hélder Mesquita, que comenta
alguns pontos do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Óbidos para os anos de dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um, coloca à
votação este Contrato que é aprovado com oito votos e uma abstenção.------------------------Passando para o Ponto seis, usa a palavra o senhor Presidente da Junta que
esclarece a questão dos lugares vagos no mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o
ano de dois mil e dezoito. A senhora Presidente coloca o mapa de Pessoal a votação que
é aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------Continuando com a Ordem de Trabalhos e chegando ao Ponto sete, o senhor
Presidente toma a palavra e refere que há uma alteração no serviço de coveiro, isto é, a
inumação em covais sofreu um aumento no valor de dez euros. Informa ainda que as
taxas relativamente aos serviços de coveiro são taxas aplicadas mediante protocolo
celebrado com a Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos. Informa ainda que o
senhor Hélio Santos, Secretário deste executivo, é o Presidente da Assembleia da
Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos e o senhor Joaquim Filipe Tomé,
Tesoureiro deste executivo, é membro da Assembleia da A.F.C.O. Depois de algumas
questões relativamente ao Regulamento de Taxas e respetivos esclarecimentos, a
senhora

Presidente

coloca

este

regulamento

a

votação,

sendo

aprovado

por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Passando para o Ponto oito da Ordem de Trabalhos, e tomando a palavra o senhor
Presidente da junta, este comentou algumas rubricas do Orçamento. Leu ainda o Plano de
Atividades para o quadriénio dois mil e dezassete e dois mil e vinte e um e deu algumas
explicações. O senhor Rui Faria questionou se o senhor Hélio Santos estava a auferir
algum valor relativamente ao seu cargo no executivo. O senhor Hélder Mesquita confirmou
que o valor estipulado por lei lhe é pago devidamente. O senhor Rui Faria pediu uns
instantes para reflexão antes de a senhora Presidente colocar à votação o Orçamento e o
Plano de Atividades para o ano de dois mil e dezoito, que foi aprovado com cinco
abstenções e quatro votos a favor. O senhor Rui Faria e a senhora Alexandra Pires
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prestaram uma declaração de voto: abstiveram-se devido aos vencimentos do executivo,
isto é, o senhor Hélio Santos apregoava ser contra o facto de o executivo auferir qualquer
valor, especialmente o senhor Hélder Mesquita estar a meio tempo e agora está a ter um
vencimento, o que é contraditório. A senhora Susana Maurício entregou uma declaração
de voto, que se anexa a esta ata como Anexo D. Antes de se dar por concluído este
ponto, o senhor Hélder Mesquita sentiu necessidade de explicar mais uma vez a razão
pela qual continuava a meio tempo. -------------------------------------------------------------------------Dando continuidade à Ordem de Trabalhos, a senhora Presidente deu a palavra ao
senhor Presidente da Junta que leu a informação escrita acerca da situação financeira e
da atividade da Junta de Freguesia no último trimestre que se anexa a esta ata, como
Anexo E.
Para concluir a Ordem de Trabalhos, a senhora Presidente Lúcia Horta iniciou o
Período depois da Ordem do Dia, dando a palavra ao senhor Carlos Miguel Santos que
referiu que gostaria de ter visto o executivo completo nesta primeira reunião, ao que o
senhor Hélder Mesquita explicou que o senhor Secretário estava doente e por essa razão
não pôde vir. Acrescentou ainda que relativamente ao passado dia quinze de Outubro era
de opinião que ficava bem a esta Assembleia proceder a uma congratulação aos
Bombeiros Voluntários de Óbidos pelo auxílio prestado à população nesse malfadado dia.
Seria um sinal que sabemos reconhecer o trabalho dos Bombeiros. Para terminar a sua
intervenção, gostaria saber se o senhor Amílcar vai mesmo deixar de prestar serviços à
Junta de Freguesia, pois segundo o Orçamento pôde aperceber-se que irá continuar mas
segundo um membro do executivo, o senhor Amílcar iria deixar as suas funções. O senhor
Hélder Mesquita confirmou que esse foi um assunto discutido nas reuniões do executivo
mas que ainda não se chegou a qualquer conclusão. -------------------------------------------------De seguida, tomou a palavra a senhora Natália Santos que manifestou o seu
desagrado pelo facto do Largo da Árvore ir mudar de nome. Acrescentou que também não
se lembra do senhor Armando Carvalho ter feito alguma coisa pela nossa terra.--------------Depois, a senhora Lúcia Horta deu a palavra ao senhor Alberto Ferreira que chamou
a atenção para o facto da última ata que está no site ser de dois mil e treze. Propôs que ou
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colocavam as atas atualizadas ou nem sequer as colocavam. Este é um serviço que
deveria ser prestado. O senhor Hélder Mesquita explicou que a funcionária que tem essa
função, tem o seu tempo muito limitado, embora soubesse que isso não era desculpa. E
para uma pessoa que não é técnica informática torna-se mais difícil essa tarefa. O senhor
Alberto contrapôs acrescentando que, se os fregueses decidissem consultar as atas em
papel, daria muito mais trabalho às funcionárias. Seguidamente referiu a questão da ata
de Junho de dois mil e dezassete. Disse que estava a aguardar por essa ata, que estava
imprecisa e que foi corrigida no momento em que foi entregue, em documento escrito,
sendo aprovada por unanimidade. Posteriormente, foi entregue novamente com a mesma
imprecisão, sendo que essa imprecisão tem a ver com declarações suas. Enfatizou o facto
de ainda estar a aguardar, pois a referida ata deveria ter sido aprovada neste dia. O
senhor Alberto Ferreira continuará a aguardar que a ata seja aprovada com a devida
correção, sendo que só duas pessoas que estão nesta Assembleia o poderão fazer. O
senhor Presidente da Junta disse que iria tratar deste assunto e que na próxima
Assembleia seria lida e votada. O senhor Alberto Ferreira concluiu a sua intervenção
comentando a importância de um documento como o que é uma ata. ----------------------------Seguidamente, foi a vez do senhor Luís Militão que quis fazer algumas sugestões,
sendo a primeira a necessidade de manutenção das máquinas de fitness situadas no
Parque Desportivo e Lazer; a segunda também a ver com a necessidade de manutenção,
desta vez dos bancos de jardim também situados no Parque Desportivo e Lazer; a terceira
a aquisição de mais loiça para o Salão, pois quando há festas grandes, a loiça já se torna
pouca. O senhor Rui Maurício acrescenta que a falta de loiça tem a ver com o facto do
Salão ter aumentado a sua área e por isso, conseguir albergar mais pessoas, à volta de
duzentas e cinquenta, consequentemente a falta de loiça faz-se sentir. Relativamente às
manutenções, o senhor Hélder Mesquita refere que já estavam a iniciar esse processo,
nomeadamente balizas e baloiços no espaço infantil do Parque Desportivo e Lazer.---------O senhor José Zacarias do Carmo pediu a palavra e o início da sua intervenção
também teve a ver com o facto das atas não estarem devidamente atualizadas no site.
Manifestou o seu agrado pelo facto de se ter apercebido da mudança do sentido de voto
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da CDU relativamente ao Orçamento, pois votava sempre contra e desta vez já se
absteve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar, pelas dezassete horas o Sr. Presidente da Junta
declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata e que, depois de lida e
aprovada, vai ser assinada pela Presidente e por mim, Marisa Mesquita, que a secretariei.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Assembleia
___________________________
(Lúcia Horta)

A primeira secretária
____________________________
(Marisa Mesquita)
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