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Assembleia de Freguesia
Assembleia de Freguesia de Olho Marinho
Ata número dois
Reunião Ordinária
Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas e dez 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; a senhora Sofia Carvalho, segunda secretária da
Assembleia e ainda o senhor António da Velha Marques, o senhor José Aniceto
Ferreira em substituição da senhora Verónica Andurão, o senhor José Manuel
Maurício, a senhora Dulce Bento, o senhor Rui Faria e a senhora Vanda Ribeiro. A
senhora Verónica Andurão apresentou a devida declaração justificando a sua
ausência, que se irá arquivar. Para além dos membros da Assembleia, estiveram
também presentes o senhor Presidente da Junta, Hélder Mesquita, o senhor
secretário, Hélio Santos 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 dos relatórios de contas referente
ao ano de dois mil e dezassete;-------------------------------------------------------------------------Ponto 3: Apresentação e eventual aprovação do Inventário dos bens da
Freguesia;
Ponto 4: Apresentação e eventual aprovação da Revisão ao Orçamento da
Receita do ano de dois mil e dezoito;-------------------------------------------------------------------
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Ponto 5: Apresentação e eventual aprovação da alteração ao Mapa de Pessoal
da Freguesia de Olho Marinho para o ano de dois mil e dezoito;------------------------------Ponto 6: Apresentação e eventual aprovação da proposta de Protocolo a
celebrar com o Município de Óbidos para a aquisição de uma carrinha de nove
lugares;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7: 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 8: Período depois da Ordem do Dia. --------------------------------------------------Antes de dar início à Ordem de Trabalhos a senhora Presidente alterou o ponto 6
da Ordem de Trabalhos, ficando com a seguinte redação:--------------------------------------Ponto 6: Apresentação e eventual aprovação da Adenda ao Protocolo a celebrar
com o Município de Óbidos para a aquisição de uma carrinha de nove lugares.----------Começando, então, pelo Ponto 1, a senhora Presidente dá início à leitura da Ata
número um desta Assembleia de Freguesia. Finda a leitura, alguns membros da
Assembleia retificam alguns excertos. Conclui-se que depois de devidamente alterada
e retificada a Ata será aprovada numa próxima Assembleia. ----------------------------------A senhora presidente dá, então, a palavra aos membros da Assembleia, sendo o
senhor Rui Faria o primeiro a fazer uso da palavra. Este senhor chama a atenção para
o facto do campo de ténis, situado na Rua dos Jardins, estar muito sujo, com latas,
vidros e objetos similares realçando a necessidade de ser limpo. O senhor Presidente
da Junta referiu que muitas vezes esse lixo é deixado por quem frequenta o campo de
ténis, sem qualquer zelo e cuidado pelo espaço e outras vezes são os próprios
moradores desse bairro que atiram as coisas para lá. Ainda o senhor Rui Faria faz
referência ao facto das sarjetas da sua rua estarem outra vez a deitar cheiro,
principalmente agora com o calor.----------------------------------------------------------------------Pede a palavra a senhora Sofia Carvalho que leu um documento intitulado
“ Reflexões” que se anexa a esta ata como Anexo A.------------------------------------------
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Pede a palavra o senhor António Marques que questiona sobre a situação da
Extensão de Saúde, mais especificamente os serviços prestados pelo médico. O
senhor Presidente da Junta explica que o médico que cá esteve era tarefeiro e que
provavelmente iríamos estar uns dias sem médico. No entanto, a senhora Ana Pisco já
lhe telefonou e revelou que houve um concurso e que foi admitido um médico que vai
prestar serviço na nossa Extensão de Saúde e na da Amoreira.------------------------------Depois de ser dada a palavra à senhora Vanda Ribeiro, esta fez um breve
comentário sobre o valor do trabalho dos Bombeiros Voluntários e sobre o
reconhecimento que lhes devemos prestar, tendo logo de seguida mostrado o seu
desagrado por ninguém ter representado a Junta de Freguesia de Olho Marinho no
aniversário dos Bombeiros Voluntários de Óbidos. O senhor Presidente Hélder
Mesquita disse que iria representar a Junta de Freguesia no aniversário dos
Bombeiros, mas à última da hora não pôde estar presente por motivos pessoais, nem
nenhum dos seus colegas do Executivo.-------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta de Freguesia, depois de lhe ter sido dada a
palavra, referiu que não considera correto mudar o nome da nossa Biblioteca para
Biblioteca Armando da Silva Carvalho. No entanto a junta de Freguesia reconhece o
valor deste escritor pois decidiu prestar-lhe a devida homenagem no aniversário da
Junta de Freguesia e a Câmara também foi convidada nesta ocasião. O senhor
Presidente da Junta contou que ele propôs ao senhor Presidente da Câmara que a
nossa Biblioteca fizesse parte da rede de Bibliotecas. O senhor presidente da Câmara
desafiou o Executivo a ter uma casa Armando da Silva Carvalho, aqui no Olho
Marinho, para haver descentralização nestas questões da cultura e até porque é
bastante adequado. Ficou, então, assumido que estas duas entidades, Junta de
Freguesia e Câmara Municipal, durante o próximo ano reunissem esforços para
encontrar um local de habitação que pudesse ser a Casa Armando da Silva Carvalho.
E aí já teríamos a homenagem a este escritor nascido no Olho Marinho. A senhora
Susana Carvalho comentou que o senhor Armando da Silva Carvalho apesar de não
ter tido uma vida ativa para a terra, isso não tem a ver com o valor que ele tem. Não
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tem nada a ver com o dever e o haver. O senhor José Maurício acrescentou que
Óbidos reconhece bem o valor deste senhor, pois até houve em Óbidos, uma projeção
sobre a Obra do senhor Armando da Silva Carvalho. --------------------------------------------Passando para o Ponto dois da Ordem de Trabalhos e dando a palavra ao
senhor Presidente da Junta, este comentou alguns pontos do Relatório de Contas de
dois mil e dezassete que considera mais significativos, nomeadamente o facto da
execução Orçamental da Despesa ter sido à volta de oitenta e dois por cento e o facto
da rúbrica do Equipamento Básico ter um valor mais alto, no entanto esse valor referese à Aquisição de uma paragem de autocarro e painéis identificativos nas entradas da
nossa freguesia. O senhor Rui Faria quis saber o porquê de haver duas placas
identificativas na entrada do lado do Pó. O senhor presidente respondeu que optaram
por colocar duas placas por questões estéticas. Acrescentou, ainda, que na rotunda
do IP6 também optaram por colocar duas, mas neste caso já tinha a ver com questões
informativas. O senhor Rui Faria quis ainda saber quando é que as placas informativas
situadas na Rua Principal, exatamente na curva onde tem início a Estrada das
Barrocas e que arderam, iriam ser substituídas. O senhor Presidente respondeu que
ainda vai haver uma série de sinalização nova a ser colocada em vários locais da
Freguesia e que essa ainda não foi substituída. Referiu também o facto de ter havido
uma Adenda ao Protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja para pagamento do
Imposto Municipal sobre Imóveis que se refere ao Salão Paroquial, pois afinal não vai
ser devolvido. Passando para os comentários referentes ao Controlo Orçamental da
Receita, o Presidente da Junta salientou o facto da execução ter atingido os cem por
cento. No entanto, o valor da Microgeração baixou comparativamente a outros anos.
Depois de algumas conjeturas relativamente a este facto, a senhora Presidente da
Assembleia colocou a votação o Relatório de Contas do ano de dois mil e dezassete
que foi aprovado por maioria, ou seja, seis votos a favor e três abstenções. -------------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. Depois de alguma discussão, nomeadamente sobre um terreno situado
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nas Cesaredas, com a inscrição matricial número duzentos e sessenta e sete, devido
à questão da limpeza do dito terreno e sobre quem será o seu legal proprietário, a
senhora Presidente coloca a votação o Inventário dos bens da Freguesia que é
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 esta
questão que tem a ver com um auto levantado pela Guarda Nacional Republicana
devido ao facto dos cães não poderem andar na rua sem trela e sem licença. A
senhora Presidente da Assembleia coloca à votação a Revisão ao Orçamento da
Receita do ano de dois mil e dezoito que é aprovado por maioria, ou seja seis votos a
favor e três abstenções.-----------------------------------------------------------------------------------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
explica o porquê desta alteração ao Mapa de Pessoal da Freguesia, pois existe a
necessidade de mais uma administrativa e que pretende contratar a senhora Patrícia
Roque, de uma vez que já está inteirada com as várias questões desta freguesia, já
conhece o serviço e além disso as suas habilitações não poderiam ser as mais
adequadas ao posto de trabalho. A senhora Vanda Ribeiro propôs que se abrisse um
concurso externo, para ser mais justo e dar oportunidades a outras pessoas. A
senhora Lúcia Horta coloca à votação a alteração ao Mapa de Pessoal da Freguesia
de Olho Marinho para o ano de dois mil e dezoito que é aprovado por unanimidade.---Passando para o Ponto seis, o senhor Helder Mesquita explica brevemente a
questão da compra da carrinha e a senhora presidente da Assembleia coloca a
votação a aprovação da Adenda ao Protocolo a celebrar com o Município de Óbidos
para a aquisição de uma carrinha de nove lugares, que é aprovado por unanimidade.-Continuando com a Ordem de Trabalhos e chegando ao Ponto sete, a senhora
Presidente da Assembleia dá a palavra ao senhor Presidente 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, o Anexo B.------------------------------------------------------Contr. N.507 024 427
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Para concluir a Ordem de Trabalhos, a senhora Presidente Lúcia Horta iniciou o
Período depois da Ordem do Dia, dando a palavra ao senhor José Zacarias do Carmo
que falou sobre a questão da limpeza dos terrenos, pois há terrenos que têm de ser
limpos mas os acessos a esses terrenos não estão transitáveis, acrescentando que a
Proteção Civil tem uma listagem dos terrenos a serem limpos. O senhor Helder
Mesquita disse que a limpeza desses caminhos de pé posto deverá ser feita pela
Junta de Freguesia, pois são caminhos estreitos e as máquinas também não lhes
conseguem ter acesso. O senhor José Zacarias ainda falou sobre o problema da
iluminação pública que é muito má na nossa freguesia, pois os candeeiros estão
imenso tempo sem lâmpadas, devido à EDP não vir substituir as lâmpadas fundidas.
O senhor Presidente da Junta explicou que a junta de freguesia faz os pedidos todas
as semanas mas mais não pode fazer, apenas pressiona para que venham. A senhora
Sofia de Carvalho também partilhou do mesmo problema na rua onde mora. Já o
senhor Carlos dos Santos Bastos tem uma opinião completamente diferente de uma
vez que na rua dele, a empresa vem sempre mudar todas as lâmpadas com rapidez e
eficácia.
Pediu a palavra a senhora Natália Santos que manifesta o seu desagrado pelo
facto da Câmara Municipal e Junta de Freguesia irem unir esforços para fazerem uma
obra a Armando da Silva Carvalho, ou melhor uma casa, pois considera que esse
senhor nada fez pela nossa terra e gostaria de saber qual a sua localização. E dá o
exemplo de um senhor que foi mais importante para a nossa terra, seja o professor
Joaquim Roque Duarte. Questiona, ainda, o senhor Presidente da Junta sobre os
azulejos em honra de Santo António que deveriam ser colocados junto ao campo de
futebol onde se realiza a feira anual em honra deste mesmo Santo. O senhor
presidente assegura que estará pronto até à dita feira. Quanto à localização da casa,
ainda não se sabe onde poderá ser feita.-------------------------------------------------------------Depois pediu a palavra o senhor Carlos Miguel Santos que comentou a redação
da Ata número Um desta Assembleia, felicitando a Mesa. Felicitou também o
executivo pelo conjunto de iniciativas culturais, nomeadamente workshops, palestra e
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outras que são uma mais-valia para o Olho Marinho e desejou que continuassem com
este tipo de iniciativas alargando para outros temas. Relativamente ao senhor
Armando da Silva Carvalho, comentou que não é um estilo literário que aprecie, mas
menos ainda é que chamem, sub-repticiamente, ignorantes aos que não concordaram
com a atribuição do nome Armando da Silva Carvalho à biblioteca e acrescenta ainda
que o nome que deveria estar associado à biblioteca seria o nome da Susete
Carvalho. Após alguns comentários da parte do senhor Carlos Miguel Santos e da
senhora Susana Maurício sobre esta temática, o senhor Presidente da Junta referiu
que esta Casa Armando da Silva Carvalho poderá trazer mais gente à nossa freguesia
e isso ser uma ajuda para a economia da terra. ---------------------------------------------------O senhor José Zacarias do Carmo quis também comentar a questão do senhor
Armando da Silva Carvalho, referindo que não conhece a sua obra, por isso não
conhece o valor literário do senhor, mas que este senhor diz muito pouco às pessoas
da terra, pois nunca fez nada pela terra.--------------------------------------------------------------Pede depois a palavra a senhora Ana Luísa Monteiro que coloca uma questão
relativamente aos terrenos a serem limpos, mais propriamente os terrenos que fazem
fronteira com um terreno que pertence ao seu irmão e se situa na Travessa das
Rosinhas. O senhor Presidente Helder Mesquita responde à questão referindo que a
Proteção Civil juntamente com os Bombeiros já fez o levantamento dos terrenos que
devem ser limpos e agora é só seguir pelos trâmites legais, sendo a GNR a entidade a
intervir, levantando os Autos. A senhora Ana Luísa Monteiro ainda referiu a
problemática dos Ecopontos que considera estar em défice, por exemplo no Campo
da Bola, mesmo sabendo que é à Câmara que compete esta questão, a Junta de
Freguesia deveria de alguma forma pressionar para esta zona ser reforçada.
Acrescenta ainda que na zona onde se joga Petanca, as pessoas insistem em deixar o
lixo no chão, apesar de haver caixotes para colocação de lixo. Sugere que se façam
uns avisos. Coloca ainda, outra questão relativamente à sua atividade profissional,
pois tem ima lavandaria a funcionar em casa de seus pais e questiona se haverá
alguma solução para não passar de escalão relativamente ao pagamento da água.
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Relativamente a isso, o senhor Presidente diz que nada poderá fazer. A senhora Ana
Luísa comentou ainda a questão da poluição visual, pois as ruas estão sempre com
cartazes de festas que já aconteceram. Apesar de saber que quem deveria vir retirar
esses cartazes seriam as pessoas que lá os colocaram, mas também sabe que esses
não o farão, sugere ser o pessoal da Junta a fazê-lo, apesar de ser uma coisa que
poderá caber a todos, pois o Olho Marinho é de todos. Relativamente à Culturativa,
sugere alguma coisa ligada ao Desporto, pois devemos incentivar as pessoas a
praticar desporto e também aproveitar o facto de termos as máquinas de fitness
situadas no Parque Desportivo e Lazer. --------------------------------------------------------------O senhor Presidente retoma o assunto dos Ecopontos, dizendo que o desejo da Junta
de Freguesia até é a colocação de ecopontos maiores de uma vez que os pequenos
desapareceram todos, no entanto é necessário o equipamento da Câmara Municipal e
para isso é necessário aguardar. Relativamente ao desporto, o senhor Presidente
refere que em conjunto com a Câmara Municipal e integrado no programa Óbidos
Ativa, haverá entretanto uma série de eventos que promoverão o desporto,
nomeadamente caminhadas. Quanto à poluição visual, o senhor Presidente diz que já
ordenou ao pessoal que, por exemplo, quando andassem a limpar valetas, retirassem
os cartazes. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar, pelas vinte e três horas e trinta minutos, a Sra.
Presidente da Assembleia de Freguesia 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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