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ACTA Nº 1 
 

-----Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e 
uma horas e quinze minutos, reuniu em Sessão Ordinária, na Sede da Junta 
de Freguesia de Pombal, a Assembleia de Freguesia de Pombal com a 
respectiva Ordem de Trabalhos, remetida em convocatória a todos os 
membros da Assembleia, que a seguir se transcreve: -----------------------------
--Período Antes da Ordem do Dia:------------------------------------------------ 
-----1º -Leitura, discussão e votação da acta da Sessão Ordinária de 22 de 
Dezembro de 201;---------------------------------------------------------------------- 
-----2º -Leitura de expediente recebido;-------------------------------------------- 
-----3º -Intervenções na generalidade;---------------------------------------------- 
--Período da Ordem do Dia:-------------------------------------------------------- 
-----4º- Apresentação da situação financeira da Freguesia de Pombal;--------- 
-----5º- Informação do senhor Presidente da Junta acerca da actividade 
desenvolvida pela Freguesia de Pombal, desde 13 de Dezembro de 2011 a 12 
de Abril de 2012, respectivamente; ------------------------------------------------- 
-----6º- Apresentação, apreciação, e votação do Relatório de Gestão da 
Freguesia, respeitante ao ano de 2011----------------------------------------------- 
-----7-º Apresentação, apreciação e votação dos documentos de prestação de 
contas da freguesia, respeitante ao ano de 2011; ---------------------------------- 
-----8º- Apresentação, apreciação e votação da 1º Revisão do Orçamento de 
2012; ------------------------------------------------------------------------------------- 
-----9º-Apresentação, apreciação e votação das grandes opções do plano para 
2012/2015; ------------------------------------------------------------------------------ 
-----10º-Informação do Senhor Presidente da Junta relativamente ao 
inventário dos bens móveis e imóveis da Freguesia-Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro; -------------------- 
-----11º-Apresentação, apreciação e votação da contracção de novo 
empréstimo em substituição do anterior; ------------------------------------------ 
-----12º-Marcação do local para a próxima sessão da Assembleia de 
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------- 
-----Estiveram presentes na reunião os membros da Junta de Freguesia e os 
elementos da Assembleia de Freguesia, assim discriminados: ----------------  
--Bancada do Partido Social Democrata: ---------------------------------------- 
-----Susana Margarida Rodrigues Santos; ------------------------------------------ 
-----Edna Salgueiro; ------------------------------------------------------------------- 
-----Fernando Silva; ------------------------------------------------------------------- 
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-----Adelino Marques; ----------------------------------------------------------------- 
-----Manuel Faustino; ----------------------------------------------------------------- 
-----Nelson Pedrosa; ------------------------------------------------------------------- 
-----Manuel Aniceto.------------------------------------------------------------------- 
--Bancada do Partido Socialista---------------------------------------------------- 
-----João Melo Alvim ----------------------------------------------------------------- 
-----João Carlos Santos---------------------------------------------------------------- 
-----Joaquim Pimentel ----------------------------------------------------------------- 
-----Dulce Cordeiro -------------------------------------------------------------------- 
-----António Neves Gomes ----------------------------------------------------------- 
-----Elisabete Alves-------------------------------------------------------------------- 
--Membros do Executivo: -----------------------------------------------------------  
-----Presidente da Junta, António Nascimento Lopes; --------------------------- 
-----Tesoureiro, Manuel Escalhorda; ------------------------------------------------ 
-----Secretária, Rita Mendes; --------------------------------------------------------- 
-----Vogal, Fernando Domingues; --------------------------------------------------- 
-----Vogal, Pedro Martins. ------------------------------------------------------------ 
-----Aberta a sessão, a Primeira Secretária da Mesa, Susana Santos, começou 
por informar que a Presidente da Mesa, Ofélia Moleiro, se encontrava 
ausente por motivos de doença, pelo que presidiria aos trabalhos, 
convidando o senhor deputado Nelson Pedrosa, para completar a mesa.------- 
-----Informou ainda que para substituição da senhora deputada Ofélia 
Moleiro, entra o senhor deputado Manuel Aniceto, assim como para 
substituição da senhora deputada Anabela Ferreira, entra a senhora deputada 
Elisabete Alves. ------------------------------------------------------------------------   
-----Ponto Um-Leitura, discussão e votação da acta da Sessão Ordinária 
de 22 de Dezembro:------------------------------------------------------------------- 
-----Dada a palavra ao senhor deputado Fernando Silva, este solicitou a 
alteração do lapso de escrita da acta número quatro de 2011, página três, 
parágrafo quarto.----------------------------------------------------------------------- 
-----O Deputado Joaquim Pimentel sugeriu a uniformização da identificação 
dos deputados na acta.-----------------------------------------------------------------
-----Passando-se à votação da referida acta, esta foi aprovada por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 
-----Ponto dois: Leitura de expediente recebido:-------------------------------- 
-----Por já se ter cumprido este ponto no início da sessão, passou-se ao ponto 
três: -------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Ponto Três: Intervenções na generalidade. -------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva, que cumprimentou 
os presentes e desejou um bom ano, dado ser a primeira sessão do ano; 
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desejou rápidas melhoras à senhora presidente da Assembleia, fazendo votos 
para que na próxima Assembleia já possa estar presente; fez referência à 
obra do Centro Social da Cumieira, construída com verbas do Estado, 
Câmara, Junta de Freguesia, apoio da população e da referida Associação, 
deixando um voto de agradecimento à Direcção pela obra em si, que 
contribuirá para resolver o problema social a muitos pessoas da freguesia de 
Pombal; fez ainda referência, à conferência realizada no dia 8 de Março 
sobre agricultura e seus benefícios, elogiando a ideia de podermos voltar à 
terra; elogiou ainda a obra realizada junto às margens do rio Arunca, 
salientando que a cidade ficou mais rica e mais bela.--------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim, cumprimentando e 
desejando um bom ano aos presentes, elogiando o trabalho efetuado até 
agora por esta assembleia; deu conta de nova avaria do semáforo do 
Pinheirinho, exigindo uma atenção especial perante tal situação, devido à 
falta de segurança rodoviária, dizendo que é necessário acautelar a segurança 
das populações. ------------------------------------------------------------------------ 
-----O senhor deputado Nelson Pedrosa interveio para apelar à participação 
na recreação da história dos cem anos dos Bombeiros Voluntários de 
Pombal, no próximo dia seis de Maio.----------------------------------------------
-----Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, este 
começou por cumprimentar os presentes, lamentando mais uma vez a 
ausência dos órgãos de comunicação social locais, já que esteve só presente 
a Rádio Clube de Pombal, o que desde já agradece, assim como a falta de 
público na assembleia, resultando daqui uma falta de interesse pelas 
atividades deste executivo e bem assim do que é tratado nas assembleias de 
freguesia. Pegou nas palavras do senhor deputado Fernando Silva e elogiou 
também a obra do Centro Social da Cumieira; informou que não pode estar 
presente na conferência relativa à agricultura, dizendo esperar que estas 
conferências tragam à consciência das pessoas de que se deve voltar à 
exploração da terra, já que num futuro muito próximo será a base da 
sustentabilidade de muitas famílias neste país, fruto da instabilidade 
financeira que atravessamos; no que diz respeito à avaria do semáforo do 
Pinheirinho, desconhecia tal facto, mas oficiarei à Câmara, a fim de que 
procedam em conformidade, no imediato. Informou que irá fazer todos os 
possíveis para estar presente na comemoração do centenário dos Bombeiros 
Voluntários de Pombal. ---------------------------------------------------------------
-----Tomou a apalavra o Deputado João Carlos Santos, começando por 
cumprimentar os presentes e desejar um bom ano a todos; Sugeriu o 
destaque de um valor simbólico no orçamento para a sociedade civil propor 
a sua gestão e dar a sua opinião colaborando na elaboração do orçamento, 
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afirmando que a sociedade civil está alienada ou que considera que nesta 
assembleia não se decide nada de relevante para a comunidade, o que é 
grave porque estamos inseridos numa comunidade e as decisões aqui 
tomadas devem ser importantes para a mesma.------------------------------------
-----Ponto Quarto- Apresentação da situação financeira da Freguesia de 
Pombal: --------------------------------------------------------------------------------- 
-----O senhor Presidente da Junta explicou os dados constantes nos 
documentos enviados aos senhores deputados, referentes à situação 
financeira, dizendo que, tal como nas assembleias anteriores, os valores de 
referência mantêm-se estáveis e perfeitamente dentro da normalidade, 
salientando que no que diz respeito à evolução da dívida até doze de Abril 
do presente ano, existem valores inferiores aos que constavam em Dezembro 
de dois mil e onze, nomeadamente, quanto aos fornecedores; no que diz 
respeito ao fornecimento de inertes da Iberobrita, o montante em débito 
relativo ao ano de dois mil e onze, foi liquidado, assumindo a empresa 
cinquenta por cento do débito e a Junta os outros cinquenta por cento; no 
que concerne ao empréstimo da Caixa Agrícola, no montante de dezoito mil 
euros, este será liquidado no próximo dia vinte e oito do mês em curso.------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva, para pedir 
esclarecimento quanto aos cinquenta por cento suportados pela Iberobrita, 
nos fornecimentos prestados à Junta, tendo em atenção que a oferta cada vez 
é menor. --------------------------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Manuel Faustino que enalteceu a 
gestão financeira da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim, que acrescentando ao 
raciocínio do colega deputado Fernando Silva, referiu a semi-oferta da 
Iberobrita, dizendo que a taxa sobre os inertes, discutida na Assembleia 
Municipal, não é aplicada, não sendo possível saber a quantidade da 
extração das pedreiras, se assim fosse, seria a Câmara credora do valor 
referente às taxas, não existiria este problema quanto ao pagamento dos 
fornecimentos, pois deveriam ser compensados por essas taxas e que 
deveriam também entrar nas receitas da Junta de Freguesia. --------------------
-----Ponto Quinto- Informação do Senhor Presidente da Junta acerca da 
actividade desenvolvida pela Freguesia de Pombal, desde 13 de 
Dezembro a 12 de Abril de 2012.-------------------------------------------------- 
-----O senhor Presidente da Junta, relatou a actividade desenvolvida pela 
Freguesia de Pombal, desde treze de Dezembro a oito de Abril de dois mil e 
onze, focando os ofícios enviados à Câmara quanto: à conclusão da estrada 
da Aldeia dos Redondos; quanto à necessidade de sinal adequado junto à 
saída do parque de estacionamento do Pombal Shopping, da obrigatoriedade 
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do sentido de marcha; quanto á necessidade de um parque de estacionamento 
junto á creche do Travasso para que os pais possam deixar os filhos; quanto 
à alerta do facto da iluminação da Rua Principal dos Pousios estar acesa todo 
o dia; e pela terceira vez quanto à anterior solicitação de alteração do nome 
da Rua da Piscina que continua sem resposta, sugerindo que desta 
assembleia saia uma um abaixo-assinado, reclamando a execução da 
proposta aprovada por unanimidade nesta assembleia há muito tempo; 
relativamente ao alargamento da estrada do Casal de Fernão João, que anda 
a ser pedido desde o ano de dois mil e sete, ainda não se sabe quando irá ter 
início tal obra. Deu conhecimento dos subsídios concedidos às associações, 
aproveitando para informar que o seu montante é na sua maioria, inferior ao 
do ano transacto, tendo em atenção a recessão económica em que nos 
encontramos. Focou ainda as obras, arranjos e limpezas efectuadas nas 
localidades, abrangendo também pequenas reparações nas escolas e jardins-
de-infância. Falou ainda do parque de merendas do Cotrofe, ex-libris desta 
freguesia, que necessita de manutenção semanal, onde está ser construído 
um pequeno bar, um parque de estacionamento, um espaço para relvado, 
assim como um outro espaço devidamente preparado para um parque 
infantil.----------------------------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim que concordou com a 
sugestão do senhor Presidente da Junta, quanto à alteração do nome da Rua 
da Piscina, prontificando-se a elaborar um texto para ser assinado por todos; 
mais disse que relativamente aos subsídios às associações, não pondo em 
causa a diminuição das verbas dos mesmos, solicitou uma relação das que 
deixaram de receber. ------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva para falar de um 
sinal que se encontra na rua Santa Luzia e que está a causar problemas no 
trânsito; refere também o facto da má sinalização na saída da IC8 estar a 
causar acidentes e mortes naquele troço, alertando a junta de freguesia a 
entrar contacto com a Junta Autónoma de Estradas, para que o sinal que 
informa o local de saída para o IC2, seja recuado evitando assim alguns 
acidentes; em relação à estrada do lugar da Estrada alerta a junta para que 
sejam colocadas lombas naquela estrada de forma a obrigar os condutores a 
reduzir a velocidade, fazendo desta estrada um exemplo a nível nacional, 
uma vez que a colocação de lombas, na sua opinião, era uma forma de 
reduzir acidentes por excesso de velocidade; em relação ao parque do 
Cotrofe, agradece as melhorias que esta Junta tem feito neste parque, 
dizendo que é uma obra pela qual se deve orgulhar; fala da acção levada a 
cabo pela Junta de freguesia no que diz respeito a primeiros socorros e que 
teve a participação dos bombeiros voluntários, enaltecendo esta iniciativa.--- 
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-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta para responder à questão 
colocada pelo senhor deputado João Alvim em relação aos subsídios, 
esclarecendo que alguns subsídios que eram atribuídos foram reduzidos no 
seu valor, embora não tenhamos recusado a conceção deste a nenhuma das 
associações que o solicitou; explica o facto de a Juntar ter deixado de 
contribuir com cem euros mês para a instituição que publica o jornal O 
Pinheirinho, uma vez que se entendeu ser um valor muito alto a dar todos os 
meses a uma única instituição; em relação à saída do IC8 para o IC2 lamenta 
que aquela situação se mantenha há tantos anos sem que ninguém tenha feito 
nada, informa que vai oficiar esta situação à Câmara. ---------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Joaquim Pimentel para dizer que 
concorda com a manutenção que vai sendo feita ao parque do Cotrofe, 
embora lamente a falta de civismo de quem lá vai roubar e vandalizar as 
instalações.------------------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra a senhora Presidente da Mesa, para apresentar o 
6º ponto - Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Gestão da 
Freguesia respeitante ao ano de 2011 e o 7º ponto - Apresentação, 
apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas da 
Freguesia, respeitante ao ano 2011, que vão ser discutidos em conjunto, 
dando a palavra ao senhor presidente da Junta, que disse: na sua opinião a 
execução do Orçamento foi quase perfeita, cifrando-se muito próximo dos 
noventa e seis por cento; refere o facto das Contas de dois mil e onze, 
haverem aumentado noventa e sete por cento em relação às Contas de dois 
mil e cinco; em relação às receitas correntes, refere o facto de estas terem 
sido uma mais-valia em relação ao Orçamento apresentado; fala do valor 
recebido em dois mil e onze vindo do FFF, (Fundo Financiamento às 
Freguesias), em relação ao ano de dois mil e dez, ter sido de valor inferior, 
diminuindo como tal, o montante disponível para a junta; no que diz respeito 
às despesas estas não ultrapassaram as nossas previsões orçamentais, o que 
para nós é de extrema importância tal facto; refere algumas actividades 
desenvolvidas e aquisições de material necessário ao bom funcionamento da 
junta (todas as contas estão apresentadas no documento entregue a todos os 
senhores deputados). ------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim para questionar o 
senhor presidente da Junta, como funciona a contratação nas AEC,s 
(Atividades de enriquecimento curricular).----------------------------------------- 
----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva para falar no 
resultado do exercício da Junta que aqui é apresentado, salientando o facto 
desta a Junta ter a capacidade de captar verbas a que se propôs e que 
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possibilitam a execução que aqui é apresentada, enaltecendo a capacidade de 
gestão deste executivo. ---------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado Manuel Faustino, para enaltecer o 
facto de em tempos de crise esta Junta ser um exemplo de boa gestão ainda 
que as despesas de aquisição com bens de capital haverem ficado aquém do 
pretendido, fazendo votos para que esta situação seja melhorada, sendo este 
o único ponto menos positivo a salientar. ------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta para responder ao senhor 
deputado João Alvim, informando que há sempre um concurso para a 
entrega das AEC,s às empresas, salientando que a única preocupação é saber 
sempre quanto é que um professor vai ganhar, referindo o facto de muitas 
vezes os professores terem que se sujeitar a condições menos desejáveis uma 
vez que nas AEC,s o pagamento a estes é feito a recibos verdes. --------------- 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim para lamentar a 
realidade laboral que se vive no país; em relação aos documentos em 
discussão relembra que este foi um Orçamento que a sua bancada votou 
contra por discordar dos pressupostos materiais e não dos pressupostos 
formais, dizendo que um voto contra não fará sentido nesta situação, uma 
vez que estes documentos reflectem a forma como o dinheiro foi gerido, e 
quanto a este facto estão à vista os resultados, e neste sentido a sua bancada 
abster-se-á nos dois documentos.---------------------------------------------------- 
-----O Relatório de Gestão da Freguesia respeitante ao ano de dois mil e 
onze é levado a votação e é aprovado por maioria com os votos a favor da 
bancada do Partido Social Democrata e a abstenção da Bancada do Partido 
Socialista e aprovado por minuta por unanimidade. ------------------------------
-----Os Documentos de Prestação de Contas da Freguesia são levados a 
votação e são aprovados por maioria, com os votos a favor da Bancada do 
Partido Social Democrata e a abstenção da Bancada do Partido Socialista e 
aprovado por minuta por unanimidade. ---------------------------------------------
-----A senhora Presidente da mesa, passa ao ponto 8º- Apresentação, 
apreciação e votação da contracção de novo empréstimo em substituição 
do anterior. ---------------------------------------------------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor presidente da Junta para justificar a 
necessidade do novo empréstimo, explicando que dele depende o bom 
funcionamento da tesouraria, uma vez que o montante que vem do Estado 
chega muito tarde, desta forma todos os anos a Junta contrai um empréstimo 
para fazer face às despesas no imediato, sendo estes dezassete mil euros 
destinados a cumprir alguns compromissos que a junta já tem, tal como a 
aquisição do terreno no Cotrofe, para alargamento do Parque e algumas 
despesas correntes. -------------------------------------------------------------------- 
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-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim para dizer que havendo 
dinheiro em caixa na junta, não compreende o porquê de ter que se contrair 
um empréstimo. ------------------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta para dizer que este 
empréstimo prende-se com o facto de o Estado pagar muito tarde, e desta 
forma a Junta faz este empréstimo como uma salvaguarda de tesouraria. -----  
-----O Empréstimo é levado a votação e é aprovado por unanimidade e por 
minuta. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-----A senhora presidente da mesa passou ao ponto 9º- Apresentação, 
apreciação e votação da 1ª revisão do Orçamento para o ano 2012. ------- 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta, para justificar esta 
alteração, uma vez que tem a ver com o valor em caixa em trinta e um de 
Dezembro, vindo da Conta de Gerência de dois mil e onze, que irá ser 
transferido para a conta de tesouraria para o ano de dois mil e doze, 
salientando que no caso do empréstimo de sete mil euros ser aprovado, este 
também irá fazer parte da revisão ao orçamento; e fala de quatro mil euros 
que se prendem com uma questão social, uma vez que a junta está a 
contribuir para melhorar a casa de uma residente na freguesia. ----------------- 
-----A 1ª revisão ao Orçamento é aprovada por unanimidade e por minuta.--- 
-----A senhora Presidente da mesa passa ao ponto 10º- Apresentação, 
apreciação e votação da 1ª Revisão às Grande Opões do Plano 
2012/2015.------------------------------------------------------------------------------- 
----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta, para dizer que nos 
documentos relativos ao PPI entregues, está descrita a verba que agora foi 
aprovada, sendo esta apenas uma receita. ------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra o senhor deputado João Alvim, para questionar o 
executivo sobre uma verba do PPI que passou de quinhentos euros gastos em 
toponímia no ano anterior e que passa para uma previsão de 9 mil euros; 
assim como a verba para artigos e objetos de valor que também não entende, 
dizendo que na sua opinião, parte deste montante deveria ser usado no futuro 
para orçamento participativo ou para reforçar parques verdes na freguesia, 
salienta o facto de existirem verbas que poderiam ser canalizadas para outras 
actividades e volta a lembrar a questão do voluntariado, e mais uma vez 
reforça que a sua bancada não está contra o PPI embora o executivo pudesse 
na sua opinião aplicar as verbas noutros projectos. ------------------------------- 
-----Tomou a palavra o senhor presidente da Junta para dizer que 
relativamente à verba para toponímia está em marcha um projecto para 
substituir todas as placas partidas e em mau estado na freguesia; tomou nota 
das ideias da bancada do Partido Socialista, para que as verbas possam ser 
distribuídas por outras áreas como referiu o senhor deputado João Alvim. --- 
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-----A 1ª revisão às Grandes Opções do Plano é levada a votação e é 
aprovada por unanimidade e por minuta. -------------------------------------------
-----Tomou a palavra a senhora Presidente da Mesa para passar ao 
ponto 11º- Informação do Senhor Presidente da Junta relativamente ao 
inventário dos bens móveis e imóveis da Freguesia- Lei nº 169/99 de 18 
de Setembro alterada pela Lei nº5-A/2002 de 11 de Janeiro. ---------------- 
-----Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta para dizer que em trinta e 
um de Dezembro de dois mil e onze, esta junta de freguesia, tinha um valor 
patrimonial, englobando moveis e imoveis, no montante de novecentos e 
trinta e três mil, trezentos e noventa euros e cinquenta e nove cêntimos, o 
que representa um património já de alguma monta, que deve preservar-se e 
se possível, aumentar-se. ------------------------------------------------------------ 
-----Tomou a palavra a Presidente da Mesa para passar ao ponto 12º- 
Marcação de local para a próxima sessão de Assembleia. ------------------- 
 -----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva para pedir que a 
próxima assembleia seja marcada para o Pinheirinho, pedido que foi aceite 
por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 
-----A senhora Presidente da Mesa Assembleia de Freguesia deu por 
encerrada a sessão agradecendo a presença de todos. A reunião terminou às 
vinte e três horas, da qual foi lavrada a presente acta que vai ser assinada por 
mim, secretária em exercício de funções e bem assim pela senhora 
presidente da mesa e segundo vogal. ------------------------------------------------ 
 
-----Presidente da Assembleia de Freguesia; __________________________ 
 
-----Primeira Secretária; _______________________________________ 
 
-----Segundo Secretário; _______________________________________ 
  


