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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA
ATA N.º DEZASSETE
(QUADRIÉNIO DOIS MIL E TREZE-DOIS MIL E DEZASSETE)

Aos vinte e sete dias de abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, teve lugar no salão Nobre da Junta de Freguesia de Almagreira, a sessão ordinária
da Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando presentes os seguintes elementos que a
compõem: Pedro Pinto, Aldina Pedro, Filipe Martins, Isabel Oliveira, Carlos Oliveira, Sandra
Pinto, Isabel de Jesus, Frederico Martins e Sílvio Silva, a fim de apreciar os assuntos constantes
na seguinte ordem de trabalhos:
I – Período de intervenção do público
1. Intervenção do público assistente.
II - Período antes da ordem do dia
1. Leitura e votação da ata da Assembleia de Freguesia de 16 de dezembro de 2016;
2. Intervenções na generalidade.
III - Período da ordem do dia
1. Informações do Presidente da Junta;
2. Apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e prestação de contas da Junta
de Freguesia de Almagreira no ano de gerência de 2016;
3. Apresentação, apreciação e votação por minuta do contrato interadministrativo a celebrar
entre a Câmara Municipal de Pombal e a Junta de Freguesia de Almagreira para a execução
dos 10 metros à rede viária Municipal - "Faixas de Gestão de Combustível";
4. Apresentação, apreciação e votação por minuta do contrato interadministrativo a celebrar
entre a Câmara Municipal de Pombal e a Junta de Freguesia de Almagreira, Louriçal e
Carriço para contratação de dois técnicos superiores de serviço social para a intervenção
social junto da população que integra as respetivas circunscrições territoriais,
designadamente no âmbito dos Programas de Ação Social;
5. Apresentação, apreciação e votação por minuta, da minuta da ata concedendo poderes à
Junta de Freguesia para registar o património da Freguesia de Almagreira junto das
entidades públicas.
Encontravam-se ainda presentes, o senhor presidente da Junta de Freguesia, Fernando Matias,
e os restantes elementos do executivo, Humberto Lopes e Teresa Leal.
Antes do início da sessão, tomou a palavra o presidente da Mesa da Assembleia, Pedro Pinto,
dando as boas vindas a todos os cidadãos, assim como aos elementos da própria Assembleia
e do Executivo. Continuou dando a informação de que o membro permanente da Assembleia
de Freguesia, José Lopes, tinha solicitado substituição por motivo de não poder estar presente,
aí a razão da presença de Frederico Martins. Informou também que Isabel de Jesus se iria
juntar a nós um pouco mais tarde. Explicou que o facto da Assembleia de Freguesia se realizar
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a uma quinta-feira, em vez da sexta-feira como é tradição, se deve a um pedido do Presidente
da Junta, que mereceu acolhimento por parte da Mesa.
Posto isto, iniciou-se a sessão dos trabalhos com a intervenção do público presente. Como não
houve inscrições para o efeito, passou-se de imediato ao ponto seguinte, de leitura e votação
da ata da sessão anterior.
O presidente da Assembleia referiu que, como tem sido hábito, a ata foi disponibilizada a todos
os elementos da Assembleia informou que, desta feita, a mesma tinha tido o contributo da
Isabel de Jesus, nalgumas questões frásicas e gramaticais, aproveitando para agradecer as
mesmas. Questionou, no entanto, se alguém queria acrescentar algo ou fazer alguma
observação à referida ata. Não tendo havido nada a expor, dispensou-se a sua leitura,
passando de imediato à sua votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes
da última Assembleia, ou seja, com direito de voto.
Seguiu-se para o ponto dois do período antes da ordem do dia, abrindo-se as inscrições para
as intervenções na generalidade, tendo-se inscrito apenas a Aldina Pedro.
Aldina Pedro cumprimentou os presentes e informou ao executivo que a falta de iluminação
na Rua Dona Inês na localidade dos Barros da Paz se mantém na mesma, desde a sua chamada
de atenção na Assembleia de Dezembro. Chamou ainda a atenção para a falta de sinalização
vertical na zona sul da Freguesia.
Foi dada então a palavra ao Presidente da Junta para responder às perguntas colocadas.
Cumprimentou os presentes e agradeceu à Mesa por ter acedido ao pedido de antecipação da
reunião de Assembleia. Sobre a questão da iluminação nos Barros da Paz, houve conversas
com o vereador Pedro Murtinho, que lhe explicou que supostamente a luz estaria a desligar
antes do amanhecer, estando, no entanto, ligadas na maior parte da noite. Sobre a toponímia,
informou que o fornecimento das placas era da responsabilidade do Município, as quais já
tinham sido solicitadas, mas que até ao momento ainda não tinham sido disponibilizadas.
Abriu-se uma segunda ronda de intervenções, tendo havido a inscrição do Sílvio Silva e
Frederico Martins.
Sílvio Silva cumprimentou os presentes e continuou comentando uma situação de que teve
conhecimento pelas redes sociais. Desta forma, informa que existe alguma insatisfação da
população do Pinheirinho e dos Sazes pelo facto de a estrada estar limpa do lado de Pombal
e do lado de Almagreira se encontrar cheia de folhas, com os passeios sujos e cheios de erva.
Frederico Martins cumprimentou igualmente os presentes e prosseguiu lançando o alerta para
a diferença de altura nas tampas dos esgotos na estrada dos Vascos às Barbas Novas,
colocando a circulação rodoviária em perigo, nomeadamente bens materiais, como os
automóveis, e poder dessa forma criar situações de acidentes. Agradeceu como Presidente da
Associação Horizonte a ajuda da Freguesia na organização das “férias com arte”, ajuda essa
sempre necessária e bem-vinda.
Retomou a palavra o Presidente da Junta para explicar que a limpeza dos passeios tinha
chegado à Assanha da Paz, mas que, ainda não houve oportunidade de ir ao local referido
pelo Sílvio. Sobre as questões do Frederico, informou que as tampas já estão niveladas,
embora reconheça que durante o decorrer da obra havia ali questões melindrosas, justificadas
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pelo empreiteiro como necessárias à boa conclusão da pavimentação. Sobre as “férias com
arte”, a Freguesia é que agradece o emprenho da Associação Horizonte, disponibilizando no
futuro e sempre que solicitado toda a ajuda possíveis por parte da Junta. Aproveitou para dizer
que a pedido do Carlos Oliveira se deslocou ao caminho que liga a Balança ao Pinheirinho e
reconhece que o mesmo ficaria melhor com a intervenção da niveladora, embora esta de
momento não esteja disponível. Quanto aos cedros à entrada da mesma estrada, deixou um
ofício, solicitando ao dono que os aprumasse em relação à estrada para não impedir a
passagem normal dos veículos que por ali passam. Referiu ainda que a estradas dos Vascos
às Barbas Novas será devidamente marcada com sinalização horizontal.
Terminado o segundo momento da ordem de trabalhos, passou-se de imediato ao período da
ordem do dia com informações do presidente de Junta. Antes de passar a palavra de novo ao
Presidente da Junta, e a pedido deste, questionou a Assembleia se alguém se opunha à
introdução do ponto seis na ordem de trabalhos. Esse ponto tem como objetivo apresentar,
discutir e votar um contrato interadministrativo com o Município de Pombal para a contratação
de um recurso para limpeza urbana na Freguesia. Não tendo havido ninguém a opor-se, o
ponto seis tomou a seguinte redação:
Ponto seis: “Apresentação, discussão e votação por minuta do contrato interadministrativo a
celebrar entre a Câmara Municipal de Pombal e a Junta de Freguesia de Almagreira para a
limpeza urbana da Freguesia”, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.
Passou-se então a palavra ao senhor Presidente que a tomou para informar que as obras em
curso estão todas em fase final de conclusão, sendo o feedback positivo em relação às
mesmas. Deu nota do contributo das pessoas na realização das obras, tendo a boa vontade
destas sido fundamental para que estas decorressem com normalidade. Informou também
que a rua do Pinheiro Manso será uma realidade num futuro próximo. Deu conta da conclusão
do parque de máquinas. Referiu que o Parque Verde continua a crescer à medida das
possibilidades.
Nesta altura, juntou-se à Assembleia Isabel de Jesus.
Terminadas as informações do Presidente, passou-se para o ponto seguinte da ordem de
trabalhos com a discussão do relatório de gestão e prestação de contas da Junta de Freguesia
de Almagreira no ano de gerência de 2016.
O Presidente esclareceu os membros acerca dos documentos apresentados, nomeadamente
sobre o desvio dos custos na edificação do monumento em homenagem aos antigos
combatentes dos dois mil euros iniciais para os cerca de três mil e quinhentos. O referido
monumento teve ainda a comparticipação adicional de dois mil e quinhentos euros da Câmara
e cerca de mil e quinhentos euros de custos com a colocação de duas lápides na campa de
dois combatentes. Um que não a tinha e outra que foi necessária colocar por motivo de
trasladação do corpo para o espaço do cemitério reservado para o efeito.
Abriu-se as inscrições aos membros da Assembleia a fim de solicitar os esclarecimentos
necessários. Pediram a palavra para o efeito a Aldina Pedro e Frederico Martins.
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Aldina pediu para clarificar melhor as contas do memorial aos antigos combatentes, tendo
ficado explicado que a Junta teve como despesa total, à sua conta, cerca de cinco mil euros,
mais dois mil e quinhentos euros comparticipados pelo Município.
Frederico questionou ao que se referia a rúbrica de “Continente” no lado das receitas,
respondendo o Presidente da Junta que se tratava das transferências do Estado.
Aberta uma segunda ronda de questões e não havendo mais pedidos de esclarecimento,
colocou-se o documento à votação, obtendo o mesmo unanimidade na sua aprovação.
Passou-se para o ponto seguinte da ordem de trabalhos com a apreciação e votação por
minuta do contrato interadministrativo a celebrar entre a Câmara Municipal de Pombal e a
Junta de Freguesia de Almagreira para a execução dos 10 metros à rede viária Municipal "Faixas de Gestão de Combustível".
O Presidente esclareceu os membros acerca dos documentos apresentados, abrindo-se as
inscrições a fim de solicitar explicações sobre os mesmos.
Não tendo havido inscrições, colocou-se o documento a votação, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade e por minuta.
Seguiu-se para o ponto quatro, discussão, apreciação e votação por minuta do contrato
interadministrativo a celebrar entre a Câmara Municipal de Pombal e a Junta de Freguesia de
Almagreira, Louriçal e Carriço para contratação de dois técnicos superiores de Serviço Social
para a intervenção social junto da população que integra as respetivas circunscrições
territoriais, designadamente no âmbito dos Programas de Ação Social.
O Presidente esclareceu os membros acerca dos documentos apresentados, abrindo-se as
inscrições a fim de solicitar as informações tidas por necessárias. Inscreveu-se para o efeito
Pedro Pinto, questionando se os valores dos honorários aos técnicos referenciados no contrato
diziam respeito a ambos ou a cada um dos técnicos individualmente. Perguntou também como
é que seria feita a gestão dos tempos por Freguesias no trabalho dos técnicos. Por fim,
questionou como é que seria feita a contratação dos técnicos.
Respondeu o senhor Presidente que o valor mencionado era o valor total para ambos os
técnicos e que os tempos dos técnicos iam ser distribuídos equitativamente por cada uma das
Freguesias. Sobre a contratação, a mesma ia ser feita de acordo com a lei da contratação
pública com a abertura de um procedimento concursal na contratação dos serviços por
avenças.
Não havendo mais pedidos de esclarecimento, colocou-se o documento a votação, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade e por minuta.
Avançou-se para o ponto cinco com a apreciação e votação por minuta, da minuta da ata
concedendo poderes à Junta de Freguesia para registar o património da Freguesia de
Almagreira junto das entidades públicas.
O Presidente esclareceu os membros acerca dos documentos apresentados, abrindo-se as
inscrições a fim de solicitar elucidações sobre os mesmos.
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Não tendo havido inscrições, colocou-se o documento a votação, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade e por minuta.
Por fim, passou-se ao último ponto da ordem de trabalhos, discussão e votação por minuta do
contrato interadministrativo a celebrar entre a Câmara Municipal de Pombal e a Junta de
Freguesia de Almagreira para a limpeza urbana da Freguesia.
O Presidente esclareceu os membros acerca dos os documentos apresentados, abrindo-se as
inscrições a fim de solicitar as informações tidas por necessárias.
Não tendo havido inscrições, colocou-se o documento a votação, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade e por minuta.
Terminados todos os pontos da ordem de trabalhos, e nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata que eu Aldina Santos Pedro, redigi, a qual depois de lida e votada, vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.

O Presidente:
A 1.ª Secretária:
O 2.º Secretário:
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