
 

 

 

ACTA N.º 278 

Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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. Revisão do orçamento do ano de 2014; 

4. Exposição e deliberação da constituição de uma Associação com o objetivo de 

gestão da Orquestra Ligeira e Juvenil do Bárrio; 
5. Período de intervenção do Público, com duração de 30 minutos. 

 

 

Abriu a sessão o Presidente da Assembleia, Sr. João Marques, com entrada no Ponto 1. 

Ponto 1 – O Sr. Presidente dá a palavra aos membros da assembleia. O Sr. Gonçalves pede 

intervenção alertando para a necessidade de intervenção numa serventia junta à paragem de 

autocarro em Pedralhos, por assim lhe terem solicitado. Foi esclarecido pelo Sr. Secretário da 

Junta que já existe conhecimento do caso. 

 

Ponto 2 – Iniciou a exposição a presidente da Junta, Drª. Filipa Gomes, falando do sucesso 

que foi a Festa da Freguesia, com todos os objetivos cumpridos e agradece a colaboração de 

todos. Expressa ainda a vontade de dar continuidade a esta festa. 

De seguida, informou que os funcionários da Junta têm efetuado trabalhos de manutenção de 

acessos e caminhos. 

Em relação à Loja Social, referiu que a mesma já está aberta às quintas-feiras com a presença 

da funcionária da Junta. Informa que ainda não existem inscritos como carenciados e pede a 

colaboração da assembleia para passar esta informação. Agradece também ao grupo de 

voluntários que tem dado apoio à Loja. 



 

 

 

Em relação à Escola de Valbom, dá a conhecer aos presentes que a mesma irá encerrar, 

havendo ainda em curso esforços no sentido de reverter a situação. A Junta fez diligências 

junto da Associação de Pais do Bárrio e Valbom, mas os Pais de Valbom não pretendem 

colocar os filhos na Escola do Bárrio. Uma das razões apresentadas é o facto de Valbom ter 

ATL e o Bárrio não, sendo a alternativa do Centro Social e Paroquial muito dispendiosa. A 

Junta ainda ofereceu a possibilidade de transporte mas não houve interesse uma vez que 

muitos pais são de fora da freguesia. Houve ainda vontade por parte da Vereadora da tutela 

que a escola substituta fosse a do Bárrio, mas não houve acordo dos Pais. 

O Sr. Orlando pede intervenção para dizer que, na sua opinião, o Mega Centro Escolar trouxe 

uma concorrência desleal para as escolas pequenas, levando a estes casos. 

Por fim, a Srª Presidente informa que a assinatura do protocolo com a Associação Vespas da 

Maravilha aguarda apenas a assinatura em data oportuna. 

 

Ponto 3 – 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 as 

alterações se devem à delegação de competências por parte da Câmara Municipal. Assim 

sendo, os bens ou serviços deixam de ser solicitados à Câmara Municipal e a Junta passa a 

receber um valor mensal que gere da melhor forma para adquirir o que for necessário. 

O Sr. Tesoureiro passou a descriminar cada uma das novas rubricas do orçamento, explicando 

cada uma com detalhe. 

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

aprovada por unanimidade. 

 

Ponto 4 – Foi dada palavra à Sr.ª Presidente da Junta, que antes de entrar no tema do Ponto 

4, informou que esteve uma equipa do GIPS a fazer um levantamento de terrenos em risco de 

incêndio. Foi concluído que 2% dos terrenos estão em infração e que os proprietários terão de 

limpar os mesmos. 

Voltando ao tema do Ponto 4, a Sr.ª Presidente realçou que no concelho de Alcobaça apenas a 

nossa Junta e a da União de Alpedriz, Coz e Montes têm orquestras ligadas diretamente às  



 

 

 

juntas. Com a delegação de competências, a Câmara vai deixar de subsidiar este tipo de 

orquestras, no entanto continuará a subsidiar associações. Desta forma, é proposto que se 

inicie o processo de criar uma associação para que se possa usufruir destes apoios no futuro. 

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

unanimidade. 

 

Ponto 5 – Não houve público. 

Nota: A esta assembleia faltaram o Sr. Rui Luís. 

 
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: 


