
 

 

 

ACTA N.º 274 

Aos catorze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniu 

a Assembleia de Freguesia do Bárrio, em sessão ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período de Antes da Ordem do Dia (com a duração de 30 minutos); 

2. Apreciação e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

3. Exposição do Presidente de Freguesia do Bárrio; 

4. Apreciação e aprovação do Orçamento do ano 2014; 

5. Posição do mapa de pessoal da Freguesia; 

6. Período de intervenção do Público, com duração de 30 minutos (prorrogáveis se 
a Assembleia o entender). 

 

Abriu a sessão o seu presidente, Sr. João Marques, que explicou a presença de três novos 

membros da Assembleia - Joaquim Veigas Alexandre, Fernando Bráz e Fátima Santos - que 

substituem os três membros que passaram à Junta de Freguesia. Apresentou, também, os 

seus votos de coesão e bom trabalho a todos os membros da Assembleia e Junta de 

Freguesia. 

 

Ponto 1 - O Sr. Rui Luís solicita a marcação da estrada de Pedralhos, mais concretamente as 

passadeiras já existentes que estão a perder visibilidade, bem como marcação de novas junto 

às paragens de autocarro. 

O Sr. António Gonçalves agradeceu a entrega atempada dos documentos desta Assembleia 

para análise. Sugere a criação de uma via alternativa ou regulação do trânsito com circulação 

alternada por forma a resolver o volume de tráfego a certos momentos do dia. Alerta também 

para o facto de as fontes da freguesia não terem sinalização da potabilidade da água. Por fim, 

solicita a colocação de um espelho na Rua das Galegas, por falta de um atualmente nesse 

local. 

 

 



 

 

 

Ponto 2 - Porque aquando da distribuição das convocatórias para esta assembleia também foi 

distribuído o Regimento da Assembleia de Freguesia, o presidente pô-lo à apreciação. Não 

havendo dúvidas nem questões, o documento foi colocado à votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 

 

Ponto 3 - Iniciou a exposição a presidente da Junta, Drª. Filipa Gomes, com um agradecimento 

à nova equipa da Junta e da Assembleia. 

Respondendo à questão colocada pelo Sr. Rui Luís, esclarece que o caso é da competência da 

Câmara Municipal de Alcobaça mas tentará encetar o pedido necessário. 

Em relação às questões colocadas pelo Sr. António Gonçalves, informa que a questão do 

trânsito também é da competência da Câmara Municipal de Alcobaça. 

Informa sobre a limpeza de caminhos e estradas e que a Câmara Municipal de Alcobaça 

disponibilizou um corta-silvas para auxílio dessa limpeza. 

Informa também que foi efetuada calçada na Rua Padre Búzio, bem como um parque de 

estacionamento nas traseiras do Centro Social. 

Relembrou também que foi realizado o encontro de Orquestras, que correu muito bem.  

Abordou a questão da funcionária da Junta - Dª Maria da Luz - que está de baixa e não se sabe 

quando poderá voltar ao seu posto de trabalho. Para colmatar a sua ausência, foi pedido um 

estágio profissional. 

Informou também que foi feita uma entrega de cabazes de natal a família carenciadas. 

Deu conhecimento de algumas reuniões levadas a cabo neste período, como a Associação de 

Regantes, Associação Pais, Centro Social e Anafre. 

Informou que a Escola Primária irá organizar uma mostra de presépios que conta com a 

cedência da sala da Assembleia de Freguesia por parte da Junta. 

A Comissão de Festas da Nª Sr.ª da Missão solicitou a cedência da garagem da Junta, pedido 

este que foi aceite. 



 

 

 

Abordou ainda o tema do website da freguesia, que está em remodelação, e que será 

melhorado ao nível de formulários, idioma em inglês e francês e outras novidades. 

Apresentou ainda os novos projetos em que a Junta está a trabalhar: 

- Loja Social, para recolha de roupas, brinquedos, material de saúde e posterior distribuição; 

- Concurso de Fotografia, com o objetivo de atrair pessoas a fotografar a freguesia, com 

consequente exposição; 

- Associação de Vespas - Possibilidade de cedência da escola de Monte de Bois para efeitos 

de sede, com o objetivo de alguma dinamização da freguesia; 

 

Ponto 4 - Apresentação do Orçamento para 2014, que também foi entregue a todos os 

participantes com a convocatória para esta Assembleia. 

O presidente solicita aos membros da Assembleia que coloque as suas dúvidas, que foram as 

seguintes: 

- O Sr. José Veiga pediu esclarecimento quanto à renda do espaço das análises com renda de 

50€ por mês, considerando o mesmo um pouco baixo. Foi esclarecido pelo Sr. Tesoureiro que 

a negociação já foi tentada mas que tem de ser gerida com bom senso. 

- O Sr. António Gonçalves questionou sobre os 200€ de juros referidos no orçamento, tendo 

sido esclarecido que se referem a uma conta a prazo. Questiona ainda sobre as rendas de 

habitações mencionadas no orçamento, tendo sido informado que se referem a 90€ do 1º 

andar da farmácia e 506€ à farmácia. Pediu ainda esclarecimento sobre os valores das 

remunerações dos membros da Junta, tendo sido informado dos mesmos pelo Sr. Tesoureiro. 

- O Sr. Rui Luís questionou sobre o ponto referente a donativos particulares, tendo sido 

esclarecido pelo Sr. Tesoureiro que é apenas um valor que fica em aberto. 

O orçamento foi colocado a votos e foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 5 - Mapa de Pessoal 

Foi informado que o contrato de trabalho de um dos funcionários chegou ao fim e que será 

necessário a abertura de concurso público. 



 

 

 

Ponto 6 - Não houve público. 

Aproveitou-se para decidir sobre o valor que cada membro da Assembleia recebe. Foi decidido 

por unanimidade que todos abdicam desse valor que fica em caixa para a realização de um 

jantar anual. 

 

Por nada mais haver a tratar, o presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os 

trabalhos dos quais eu, Fernando Ricardo Teixeira Marques, lavrei a presente acta que depois 

de lida e aprovada irá ser assinada pelos membros presentes. 

 

O Presidente: 

O 1º Secretário: 

O 2º Secretário: 

Os Vogais: 

 


