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Assembleia de Freguesia de 30 setembro de 2020 

Boa noite, e na pessoa da Sra. Presidente desta digníssima Assembleia cumprimento todos os presentes, 

bem como todos os que nos acompanham em casa, via internet.  

É com grande satisfação, e apesar de todas as dificuldades destes tempos conturbados que atravessamos, 

que nos encontramos mais uma vez nesta casa que é de todos e para todos. 

Assim, irei dar a conhecer a atividade desta Junta nos últimos tempos, bem como opinar, esclarecer e votar 

os pontos da Ordem de Trabalho. 

No que se refere à situação financeira da Freguesia, todas as contas estão dentro das normas e 

procedimentos legais, os prazos de pagamentos estão a ser cumpridos estando a situação financeira 

perfeitamente estável. (Hoje efetuamos pagamentos no valor de 65.361,00€ ficando a nossa conta de 

fornecedores toda regularizada) 

Todos os protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Ourém estão a ser executados dentro das 

datas previstas e valores estipulados. Apesar do protocolo sobre a Rede Viária estar já executado quanto 

a obras e valores (era 101.000,00€ e vamos com + 32.000,00€) (não efetuámos documentos comprovativos 

desde junho, não tem sido preciso). Este Executivo ainda irá proceder, neste ano, a um procedimento de 

cerca de 60.000,00€ e que contempla diversas obras em vários locais da freguesia. 

 Património 

Quanto ao património, neste período de tempo, temos a realçar as limpezas em terrenos da Junta e os 

trabalhos no Parque Florestal das Escolas de Fátima, bem como a aplicação de monda química para 

controlo de infestantes. 

Temos também praticamente concluído o novo processo sobre a Mirafátima para entregar nas instâncias 

judiciais. 

Informo que já efetuámos um segundo pagamento referente à aquisição de um dos terrenos para o 

alargamento do cemitério de Fátima. 

Também muito me agrada poder informar que temos já contatos muito positivos para negociação e 

aquisição de uma parcela de terreno anexa ao Cemitério da Giesteira (através de uma permuta). Para 

quando for necessário a ampliação do referido cemitério esta “aquisição” será fundamental para que isso 

ocorra. 
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Quanto à aquisição do terreno nas Pedreiras do Moimento informo que no seguimento do acordado com o 

vendedor, apenas nos falta pagar 2.000,00€. 

 Obras na Freguesia 

Quanto a obras quero dar a conhecer que o estradão na zona de Salgueira/Joguinho está praticamente 

pronto (falta alguns acertos na rede de vedação dos terrenos) mas que já está a ser bastante utilizado para 

tráfego de veículos pesados de mercadorias. 

Procedemos também ao asfaltamento de uma pequena rua na localidade de Moita Redonda para assim 

colaborar num projeto que irá criar alguns novos postos de trabalho. 

Procedemos também ao asfaltamento de um troço na Rua da Ladeira da Moita que liga a zona industrial 

de Fátima ao Aeródromo da Giesteira (com colaboração de algumas empresas que utilizam a referida rua) 

Com a colaboração desta Junta foi também recentemente executada uma redefinição do términus da 

Travessa da Fontinha junto ao Salão Paroquial. Essa obra irá facilitar o acesso a um troço da Rota 

Carmelita, bem como possibilitar acesso a uma moradia que na zona está a ser construída. 

 Efetuamos com as nossas máquinas e brigada a requalificação de alguns caminhos vicinais por diversos 

locais da freguesia (corte de matos, poda de árvores, colocação de tout-venant) 

Quero ainda informar que estamos a proceder a uma requalificação da Escola de Moitas/Gaiola com os 

nossos meios e que em breve será disponibilizada para uma associação. Tenho a sublinhar o trabalho de 

lavagem, pintura, reparações nas WC, limpeza do recreio, trabalhos esses efetuados integralmente pelos 

nossos funcionários. 

Este Executivo irá ainda até final do ano proceder a um procedimento para rede viária na Freguesia com 

um valor aproximado de 60.000,00€ 

Além destes trabalhos a Junta tem continuado a percorrer toda a freguesia com pequenas reparações na 

via pública, colocação de sinalética (10 espelhos côncavos), requalificação de bermas e ultimamente a 

limpeza de poços de drenagem de águas pluviais. 
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Espaço do Cidadão 

Quero informar que em relação a este assunto a Junta tem tudo pronto do que era da nossa 

responsabilidade. Muito nos entristece e revolta é que o necessário para a abertura destes tão necessários 

serviços esteja pendente de “agora não temos computadores, agora não há programas para instalar, não 

conseguimos ainda ativar a colocação de fibra…” 

 Associativismo  

Neste sector o nosso trabalho não foi muito significativo (todos temos noção da reduzida atividade das 

Associações) mas incidiu principalmente com fornecimento de EPI a Instituições. 

 Casa Mortuária 

Só para informar que já temos um pré-projecto para a requalificação da Casa Mortuária e que iremos 

analisar numa próxima reunião de Junta. 

 Comissão Social de Freguesia 

Quanto a atividade desta comissão tenho a registar em especial o “fornecimento” de muitas mobílias para 

agregados familiares que têm solicitado tanto à Junta como ao SAAS (antiga RLIS). 

Ainda informar que através desta comissão iremos suportar as despesas inerentes a uma limpeza geral 

numa moradia na freguesia e cuja proprietária está internada com problemas oncológicos. Uma situação 

muito grave, mas que já acompanhamos a alguns anos. 

Informo ainda que recentemente contribuímos com um pagamento de rendas em atraso, a um caso 

acompanhado pela CSF há vários anos. A pessoa em questão está infetada, tendo testado positivo por 

mais que uma vez, encontrando-se no desemprego. 

Recolha de Monos 

Só para dar conhecimento que este serviço continua a dar muito trabalho semanalmente aos nossos 

funcionários pois já houve necessidade de passar de 1 dia por semana a 2 dias deste serviço e não 

conseguimos dar muitas vezes resposta aos pedidos solicitados. Estas muitas solicitações nos alegram 

pois entendemos ser um serviço que muito facilita os nossos Fatimenses e apesar de muitas vezes ainda 

ocorrerem situações desagradáveis junto de alguns Ecopontos da freguesia. 
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Novos Funcionários 

Quero aqui dar a conhecer que a partir de amanhã entrará ao serviço dos Fatimenses uma nova funcionária. 

Resultante de um procedimento de concurso, a nova funcionária irá preencher o lugar deixado pelo Sr. 

Joaquim Escalda que recentemente se reformou.  A senhora Irá ficar enquadrada na categoria de 

Assistente Operacional exercendo o seu trabalho principalmente na área funcional de limpezas tanto no 

mercado, na Biblioteca, nesta sede, na Casa Mortuária, no estaleiro…. 

Com esta contratação irá terminar de imediato o procedimento que tínhamos com uma empresa de 

limpezas e assim iremos tentar reduzir as despesas com este tipo de serviços. 

Também amanhã, e ao abrigo de uma candidatura ao IEFP designada “Emprego Apoiado em Mercado 

Aberto”, irá “continuar” (já trabalha connosco há 1 ano ao abrigo de um CEI que termina agora) um dos 

elementos da nossa “brigada de cantoneiros”. Em termos gerais, a Junta com esta candidatura consegue 

um apoio financeiro na contratação do funcionário em que a percentagem de apoio é definida consoante a 

aptidão do mesmo para o trabalho. Segundo o que a técnica do IEFP nos transmitiu já temos garantido 

50% de aptidão para trabalhar o que corresponde a recebermos 50% da sua remuneração. Este 

procedimento é sem termo e todos os anos terá que ser avaliado o seu desempenho. Assim esta Junta tem 

consciência que contribui para a diminuição do desemprego na nossa freguesia e promove a inclusão de 

pessoas com algumas restrições.  

Novo Ano Letivo 

Felizmente já decorreu a abertura do ano letivo 2020/2021. Pelas informações que dispomos tudo decorreu 

dentro da normalidade possível nos nossos estabelecimentos de ensino apesar destes tempos conturbados 

que atravessamos. Quero desejar a todos um ano cheio de sucessos e que tudo corra dentro do que melhor 

desejamos. 

A Junta fez tudo o que pode para que os espaços e alguns equipamentos estivessem dignos (Limpeza de 

abrigos rodoviários, limpeza nas entradas e recreios dos estabelecimentos, poda de árvores, mudança de 

areia nas respetivas caixas e outros trabalhos)  

Não posso deixar de agradecer antecipadamente a todos os que irão “cuidar” dos nossos alunos e dar aqui 

uma palavra de força para o papel que desempenharem neste processo ao longo deste ano letivo.  

Boa noite e obrigado  
Fátima, 30/09/2020 


