Freguesia de Olho Marinho
Assembleia de Freguesia
Ata número seis
Reunião Ordinária
Aos 30 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 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: a senhora Lúcia Horta, presidente
da Assembleia; a senhora Marisa Mesquita, primeira secretária da Assembleia; a senhora
Sofia Carvalho, segunda secretária da Assembleia, o 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 Vanda Ribeiro. 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 declarou
aberta a sessão e começou por fazer a leitura da sua renúncia, que vai em anexo a esta
ata, como Anexo A. ----------------------------------------------------------------------------------------------Dada esta situação, tomou posse o senhor José Aniceto Ferreira como membro da
Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------De seguida, procedeu-se à votação nominal, para eleger novo presidente da assembleia.
O senhor Presidente da junta propôs para nova Presidente da assembleia a senhora
Marisa Mesquita, a qual foi eleita por maioria com oito votos a favor e um voto em branco.
A senhora Marisa Mesquita tomou posse. Sendo a senhora Marisa Mesquita a atual
secretária, foi necessário eleger uma nova secretária de assembleia. Procedendo-se
novamente à votação nominal, o sr. Presidente propôs a senhora Dulce Bento, que foi
eleita por maioria, com cinco votos a favor, três votos em branco e um voto contra.-----------

Contr. N.507 024 427
Largo Joaquim Justino Marta,8 – 2510-541 Olho Marinho
262 969 103 - 262965060 - Fax: 262 965 069
Correio electrónico:geral@olhomarinho.net
Página Internet: www.olhomarinho.net

Freguesia de Olho Marinho
Assembleia de Freguesia
Havendo novamente quórum, o senhor Presidente da junta pediu para fazer uma
alteração na Ordem de Trabalhos, sendo que depois de aceite, a senhora Presidente da
assembleia passou a ler, ficando com a seguinte redação: ------------------------------------------Ponto Um: Período antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------Ponto Dois: Apresentação e eventual aprovação dos relatórios de prestação de contas
referentes ao ano de dois mil e dezoito.--------------------------------------------------------------------Ponto Três: Apresentação e eventual aprovação da proposta de Protocolo a celebrar com
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos.----------------Ponto Quatro: 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 nove da Lei setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de Setembro.-----------------------Ponto Cinco: Período depois da ordem do dia. ----------------------------------------------------------Ponto Um: Período antes da Ordem do Dia. Posto isto, deu palavra aos membros da
assembleia sendo o senhor José Manuel Maurício o primeiro a fazê-lo. Questionou em
relação ao sinal de trânsito proibido a pesados que foi colocado, mas que, na sua opinião,
não é suficiente, pois em menos de quinze dias já são pelo menos dois camiões que
passam sem dar atenção, ou ignorando o sinal. Este sinal deveria ser mais explicito de
modo a evitar constrangimentos aos condutores que, depois, a meio caminho, têm de
voltar para trás. O senhor Presidente interferiu, dizendo que um sinal de trânsito é um sinal
de trânsito, tem o valor que tem, não se podem inventar sinais. Deu também o exemplo de
um condutor que viu efetivamente o sinal, mas como este dizia mais de nove toneladas e o
camião vinha vazio ele pensou que passasse, não foi o caso e teve de voltar para trás. O
senhor Presidente referiu ainda que a resolução deste problema poderia passar por
colocarem também um sinal nas Cesaredas, visto que nesse local os camiões
conseguiriam dar a volta com mais facilidade. O senhor José Manuel Maurício sugeriu
então que o senhor Presidente falasse com o autarca da freguesia vizinha. Seguindo com
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as questões, questionou sobre a publicação de um livro com a história da freguesia, dado
ser já um assunto antigo e questionado noutras assembleias. O senhor José Manuel
Maurício deu ainda o exemplo de um livro que foi oferecido ao coral Nascente numas das
suas deslocações, que fala da freguesia e das suas empresas, curiosamente empresa
esta onde ele próprio trabalhou. Leu ainda um excerto onde o autor fala da importância
das câmaras e Juntas de freguesias em mostrar as histórias e feitos das suas terras,
mostrando assim a sua insatisfação em o Olho Marinho não ter nenhuma publicação deste
género. A senhora Marisa Mesquita respondeu que existem já vários livros a falar do Olho
Marinho e da sua história. E existem também vários textos e recolhas feitas pela dona
Susete apenas ainda não estão compilados para serem editados, mas a recolha já se
encontra feita. O Senhor José Manuel Maurício disse que tinha em sua posse vários
documentos desse género e que sendo assim, iria entregá-los à dona Susete na
biblioteca. O sr. Presidente aproveitou para chamar a atenção para o pouco valor que é
dado ao trabalho da dona Susete na biblioteca e aproveitou também para informar que
lamentavelmente, num dos lançamentos que ocorreram na biblioteca desapareceu um
dossier com todo o levamento da obra de Armando Silva Carvalho, deixando toda a
assembleia perplexa com este facto. Para terminar as questões, o senhor José Manuel
Maurício questionou o Senhor Presidente sobre uma fotografia que existe na Torre do
Tombo, sobre a qual ele já lhe tinha entregado os dados para a foto ser recuperada, mas
que até então ainda não foi feito nada. O senhor Presidente confirmou que ainda não
tratou nada a esse respeito. ----------------------------------------------------------------------------------De seguida, tomou a palavra a senhora Vanda Ribeiro que leu uma carta aberta, onde
mostra o seu desagrado na forma como os fregueses não foram envolvidos na festa de
aniversário dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, que será anexa a esta ata como Anexo
B, não querendo obter qualquer resposta, apenas quis mostrar o seu sentimento. A
senhora Vanda Ribeiro questionou ainda em relação à disponibilização das atas no site da
Junta de freguesia, pois nos sites das outras freguesias estas estão disponíveis e no
nosso não. O senhor Presidente respondeu que estavam disponíveis, mas apenas as mais
antigas. De seguida, tomou a palavra a senhora Sofia Carvalho que questionou para
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quando a homenagem ao senhor Alfredo Monteiro, pois tinha sido um ponto aprovado há
mais de um ano. Inicialmente o senhor Presidente disse que já tinha sido feita, pois não
estava recordado da homenagem de que a senhora Sofia Carvalho falava, que era colocar
no Largo da Árvore uma placa em sua homenagem, pois a mudança do nome do largo
acataria vários problemas aos moradores, ficando a homenagem apenas pela placa.
Depois de esclarecido o senhor Presidente disse que em relação a isso ainda nada tinha
sido feito. O senhor Presidente pediu a palavra para falar em relação à carta aberta da
senhora Vanda Ribeiro e disse ter feito o que combinou com o Comandante dos
bombeiros. Fez com os meios existentes e algumas ajudas, não só dos funcionários da
junta de freguesia, mas também de alguns fregueses. Em relação aos foguetes referiu que
estes eram proibidos, logo não fazia sentido deitarem foguetes. Referiu ainda que a festa
correu bem e fez tudo o que tinha sido combinado. A senhora Vanda Ribeiro não quis
manifestar-se novamente em relação a isso mostrando só mais uma vez o seu desagrado
pelo facto da população não ter sido mobilizada para a preparação da festa dos
bombeiros. O senhor Rui Faria aproveitou também para falar sobre a festa de aniversário
dos bombeiros que, na sua opinião, não correu mal, no entanto, no cortejo não havia muita
gente a ver, talvez as pessoas devessem ter sido avisadas. O senhor José Manuel
Maurício informou sobre uma nova legislação sobre o lançamento de foguetes, onde
tarefas que pertencem atualmente às câmaras passam para as juntas de freguesias, mas
dado ser um decreto saído recentemente também ainda não sabia muitos pormenores.----De seguida foi dada a palavra ao senhor rui Faria que falou sobre o facto de não haver luz
no parque desportivo, visto que a obra já está terminada só falta mesmo a luz. O senhor
Presidente respondeu que o pedido já foi feito ao responsável, assim como os candeeiros
que também já foram pedidos, mas ainda não estão colocados, esta situação está em
andamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida foi dada a palavra à senhora Dulce Bento que questionou o senhor Presidente
em relação à inspeção especial da carrinha de transporte de crianças, ao que este
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respondeu que ainda vai fazer, mas que se encontra tudo em ordem, é uma questão de
burocracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois: Apresentação e eventual aprovação dos relatórios de prestação de contas
referentes ao ano de dois mil e dezoito. A senhora Presidente da assembleia reparou que,
por lapso, não tinha sido feita ainda a leitura e aprovação da ata da assembleia anterior,
pelo que se prosseguiu para a votação, pois todos os membros já a tinham lido. A ata
número cinco foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------Não havendo mais membros que quisessem fazer uso da palavra, a senhora Presidente
da Assembleia avançou para o ponto dois da ordem de trabalhos, dando a palavra ao
senhor Presidente da Junta que cedeu palavra ao senhor Tesoureiro para este fazer a
apresentação da revisão ao orçamento do ano de dois mil e dezanove. O senhor Rui Faria
questionou a razão pela qual terem um valor tão alto nas receitas provenientes de eventos
organizados pela freguesia, ao que o senhor Tesoureiro respondeu serem provenientes da
feira do livro, pois todas as outras revertem a favor das coletividades. A senhora Vanda
Ribeiro comentou o facto da receita proveniente da microgeração estar muito abaixo do
previsto, ao que o senhor Presidente respondeu ter sido por o contrato ter terminado. Não
havendo nenhuma questão por parte dos membros da Assembleia, a senhora Marisa
Mesquita colocou a votação o ponto número dois que foi aprovado por maioria, com seis
votos a favor da senhora Marisa Mesquita, da senhora Verónica Andurão, do senhor
António da Velha Marques, do senhor José Aniceto Ferreira, da senhora Vanda Ribeiro e
do senhor Rui Faria e com três abstenções do senhor José Manuel Maurício, da senhora
Sofia Carvalho e da senhora Dulce Bento. ----------------------------------------------------------------Ponto Três: Apresentação e eventual aprovação da proposta de Protocolo a celebrar com
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos. Avançando
na Ordem de Trabalhos, a senhora Marisa Mesquita deu início ao ponto número três,
passando a palavra ao senhor Presidente, que explicou o fundamento do protocolo
elaborado pelos bombeiros referentes aos valores atribuídos e formações dadas por eles,
que vai em anexo a esta ata, como Anexo C. Não havendo nenhuma questão por parte
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dos membros da Assembleia, a senhora Marisa Mesquita colocou a votação o ponto
número três que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------Ponto Quatro: 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 nove da Lei setenta e cinco/ dois mil e treze de doze de setembro. A senhora Marisa
Mesquita deu continuidade à Ordem de Trabalhos, passando para o ponto número quatro.
Tomou a palavra para o senhor Presidente da Junta, que leu e comentou o documento
“ Informação escrita acerca da situação financeira e da atividade da Junta de Freguesia
no último trimestre” que vai em anexo a esta ata, como Anexo D. -------------------------------A senhora Marisa Mesquita avançou, então, para o último ponto da Ordem de Trabalhos
dando a palavra à plateia. Não havendo ninguém a querer participar, pelas vinte e duas
horas e quarenta e quatro minutos, a senhora Marisa Mesquita declarou encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pela senhora presidente da Assembleia e por mim, Dulce Bento, que a secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia
_______________________
(Marisa Mesquita)

Primeira Secretária
__________________________
(Dulce Bento)
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