
 

 

 

ACTA N.º 276 

Aos dez dias do mês de Abril do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia do Bárrio, em sessão Ordinária com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Período antes da ordem do dia; 

2. Exposição da Presidente da Freguesia do Bárrio; 

3. Apreciação e aprovação do Regulamento Interno da Loja Social; 

4. Aprovação do Protocolo de manutenção do percurso dos peregrinos; 

5. Aprovação do Protocolo entre a Câmara Municipal de Alcobaça e a Junta de 
Freguesia do Bárrio de cedência da Escola de Monte de Bois e a aprovação da 

minuta do Protocolo de cedência da respetiva Escola entre a Junta de Freguesia 

do Bárrio e a Associação de Vespas; 

6. Prestação de contas relativa ao ano Financeiro de 2013; 

7. Revisão do orçamento do ano de 2014; 

8. Período de intervenção do Público, com duração de 30 minutos. 

 

Abriu a sessão o Presidente da Assembleia, Sr. João Marques, ordenando a leitura da acta da 

última assembleia, pondo-a à discussão e aprovação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Ponto 1 – O Sr. Presidente dá a palavra aos membros da assembleia. Não tendo havido 

intervenções, o Sr. Presidente alertou para o facto de persistir o problema dos cães vádios pela 

freguesia que continuam a causar estragos. 

Ponto 2 – Iniciou a exposição a presidente da Junta, Drª. Filipa Gomes, esclarecendo em 

relação ao alerta do Sr. Presidente da Assembleia, que as pessoas lesadas devem alertar as 

autoridades, que agirão em conformidade. 

De seguida, informou que a Junta procedeu à compra de um motosserra, herbicida, uma tuba 

para a orquestra e espelhos de trânsito para substituir os danificados. Além disso, foi colocada 

mais uma camada de tinta no polidesportivo. 

Informou também que a empregada de limpeza da Junta foi substituída porque terminou o POC 

da empregada anterior. 



 

 

 

Deu ainda a conhecer aos presentes que a orquestra irá atuar ao Cine-Teatro de Alcobaça no 

dia 18 de Abril num concerto que reverte a favor da futura Loja Social do Bárrio e também da 

Loja Social de Alcobaça. 

Por fim, informa que irá estar um autocarro disponível para transporte dos interessados em 

visitar a Feira do Envelhecimento em Alcobaça no dia 12 de Abril. 

Ponto 3 – O Sr.ª Presidente da Junta procedeu à leitura do Regulamento Interno da Loja Social 

para que possa ser apreciado e aprovado. O Sr. Joaquim Veigas alertou para o facto de ser 

necessário colocar no regulamento um ponto sobre a obrigatoriedade de atualização da 

situação do beneficiário, por forma a manter a justiça na atribuição de apoio. A Sr.ª Presidente 

concorda. 

O regulamento é então colocado à aprovação por parte do Sr. Presidente da Assembleia, 

sendo aprovado por unanimidade. 

Ponto 4 – A Sr.ª Presidente da Junta informa que esteve numa reunião de freguesias onde se 

abordou o percurso de peregrinos “Caminho do Mar” que passa pela freguesia. Desta forma, a 

Junta deverá comprometer-se a sinalizar o percurso conforme indicações do Centro Nacional 

de Cultura.  

Esta questão é colocada à aprovação por parte do Sr. Presidente da Assembleia, sendo 

aprovada por unanimidade. 

Ponto 5 – A Sr.ª Presidente da Junta esclarece que, após aprovação em Assembleia 

Municipal, foi assinado o protocolo entre a Câmara Municipal de Alcobaça e Junta de 

Freguesia do Bárrio para a cedência da Escola de Monte de Bois pelo período de 4 anos. Após 

este acordo, foi feito um outro protocolo entre a Junta de Freguesia e a Associação Vespas da 

Maravilha, sendo que a Associação ficará responsável pelas despesas correntes e manutenção 

do bom estado do edifício e restantes áreas. 

O Sr. Presidente da Assembleia coloca esta questão à aprovação, sendo aprovada por 

unanimidade. 

 

 



 

 

Ponto 6 – O Sr. Presidente da Assembleia questionou aos restantes membros sobre dúvidas 

em relação ao relatório de contas do ano financeiro de 2013, sendo que foi entregue junto com 

a convocatória desta assembleia o mesmo documento. Não havendo dúvidas, foi então 

aprovado por unanimidade e assinando por todos. 

Ponto 7 – O Sr. Presidente da Assembleia dá a palavra ao Sr. Tesoureiro para algumas 

considerações relativas à revisão do orçamento de 2014. O Sr. Tesoureiro explica que como 

foram feitas algumas atividades e novos planos desde a aprovação do orçamento, foi 

necessária uma revisão. Sendo assim, o orçamento foi aumentado em 15.100€. 

O Sr. Presidente da Assembleia coloca esta questão à aprovação, sendo aprovada por 

unanimidade. 

Ponto 8 – Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Associação Vespas da Maravilha, que 

estava no público desta Assembleia, para que pudesse falar um pouco sobre a Associação. Foi 

então feita uma breve apresentação e dados os respetivos agradecimentos pela cedência da 

escola. Foram também expressados os desejos de uma participação ativa nas iniciativas da 

freguesia. 

 

Nota: A esta assembleia faltaram o Sr. Rui Luís, Sr. Fernando Brás e Sr. João Nunes. 

 
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: 

 


