
  

 

 

 

 

 

 

----Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e trinta 

minutos, conforme o disposto no número um do artigo décimo primeiro, da Lei número 

setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro reuniu, em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Aljubarrota, na sala do celeiro, em Aljubarrota, com a 

seguinte ordem de trabalho: ------------------------------------------------------------------------ 

Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------- 

- Leitura de expediente recebido; ----------------------------------------------------------------- 

- Intervenções na generalidade (5 minutos cada membro). ------------------------------------ 

Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Aprovação da ata anterior; ------------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Informação das atividades da Junta de Freguesia; -------------------------------- 

Ponto três: Apreciação e aprovação do PPI/dois mil e vinte;---------------------------------- 

Ponto quatro: Apreciação e aprovação do Mapa de Pessoal/ dois mil e vinte;-------------- 

Ponto cinco: Apreciação e aprovação do Orçamento/ dois mil e vinte; ---------------------- 

Ponto seis: Apreciação e votação para alteração de caminho em Ataija de Baixo; -------- 

Ponto sete: Apreciação e votação para alteração de caminho em Moleanos. --------------- 

Período após a Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do público (quinze minutos). -------------------------------------------------------- 

--- Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa verificou-se que havia quórum para o início 

da reunião, registando-se as faltas justificadas de Cláudia Pestana da Silva, substituída 

por Dulce Maria Vigário Bernardino, que tomou o lugar primeiro secretário, de  

Elisabete Branco Nogueira, substituída por Amílcar Salgueiro, António Pinto Carreira 

de Araújo, substituído por Amadeu Ferreira. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

ATA Nº 26 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 

NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 



Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Leitura de expediente --------------------------------------------------------------------------- 

Foram presentes as justificações de faltas e respetivos pedidos de substituição dos 

membros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Intervenções na generalidade. ------------------------------------------------------------------ 

O senhor António Vieira parabenizou o executivo da Junta pelas diversas atividades 

realizadas na freguesia, questionou qual o ponto de situação do novo centro de saúde e 

da rotunda no IC Dois em Casais de Santa Teresa. No seguimento de sugestões 

anteriores, frisou a importância de se realizar um passeio pelas grutas da freguesia, e 

ainda alertou para o facto de alguns dos corredores do cemitério antigo de Aljubarrota 

que ainda não estão em calçada precisarem de um pouco de tout venant. ------------------- 

O senhor Amadeu Ferreira sugeriu a criação de um parque de caravanismo em 

Aljubarrota, disponibilizando-se par dar os contactos da federação e informou que a 

mesma colaborada com o projeto de implantação do mesmo. -------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta, tomou a palavra e começou por dar as boas vindas ao 

membro Pedro Faustino que veio substituir o demissionário Fernando Barbosa. 

Seguidamente informou que o Município já deu entrada da candidatura para o projeto 

do novo centro de saúde, no que diz respeito à rotunda de Casais de Santa Teresa, o 

conhecimento que tem é que faz parte das cinco rotundas a implantar entre Benedita e 

Leiria. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao senhor Amadeu respondeu que será uma iniciativa a considerar e que agradece a 

informação dos contatos a ter em conta. --------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Ata da reunião anterior -------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a ata anterior, a qual foi lida em voz alta pelo membro Dulce Bernardino. -- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea h) do artigo 

décimo terceiro, o Presidente da Mesa colocou a ata para votação, a qual foi aprovada 

com uma abstenção do senhor António Vieira, pelo facto de não ter estado presente na 

última reunião. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Informação das atividades da Junta de Freguesia ------------------------------------------- 

O senhor Presidente abordou a informação descrita no relatório de atividades. ------------ 

 

 

 



--- Apreciação e aprovação do PPI/dois mil e vinte -------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do art. décimo sexto da Lei 

número setenta e cinco / dois mil e treze de doze de setembro, submete à votação e 

aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o PPI para o ano financeiro de dois 

mil e vinte, o qual reflete toda a despesa de capital comtemplada em orçamento. --------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número um, PPI, a votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade e em minuta. --------------------------------------------------------- 

--- Aprovação do mapa de pessoal/ dois mil e vinte -------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o 

mapa de pessoal para o ano de dois mil e vinte. ------------------------------------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea m) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número dois, mapa de pessoal, a 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade e em minuta. ---------------------------------- 

--- Aprovação do Orçamento/ dois mil e vinte -------------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o 

orçamento da receita e despesa para o ano financeiro de dois mil e vinte, o qual 

apresenta um montante total de quatrocentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e 

um mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número três, orçamento, a votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------- 

--- Apreciação e votação para alteração de caminho em Ataija de Baixo ------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, a Junta de 

Freguesia propõe que analisado e votado o pedido da entidade Mármores Vigário, 

Limitada, com sede em Ataija de Cima, para alteração de um caminho vicinal no lugar 

de Ataija de Baixo, conforme documentação em anexo. --------------------------------------- 

O senhor Presidente de Junta, tomou a palavra, a fim de esclarecer os membros da 

Assembleia, foi projetada uma planta ortofotografia na qual foi esclarecido que do 



caminho existente (linha azul) apenas ficaria totalmente intransitável a parte vermelha, e 

a opção de alteração ao caminho será a linha a verde. Mais esclareceu, que o caminho 

existente é em terra batida e que a entidade se compromete a melhorar o caminho 

alternativo em tout venant. ------------------------------------------------------------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea k) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número quatro, alteração de caminho em 

Ataija de Baixo, a votação, a qual foi aprovada por unanimidade e em minuta, com a 

ressalva de que o caminho só poderá ser cortado, após deslocação ao local do senhor 

Presidente de Junta e este verificar se o caminho alternativo estar em conformidade com 

o compromisso. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Apreciação e votação para alteração de caminho em Moleanos -------------------------- 

Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo sexto, da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que 

analisado e votado o pedido da entidade Germano & Cordeiro, Limitada, com sede em 

Mira de Aire, para alteração do caminho vicinal no lugar de Moleanos, conforme 

documentação em anexo. --------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Mesa, deu a palavra ao senhor Presidente de Junta, que começou 

por informar tratar-se de um caminho com uma parte vicinal e outra municipal, assim 

sendo apenas pedia à Assembleia para ter em consideração a parte vicinal. Neste pedido 

existem alguns aspetos a esclarecer, como é do conhecimento da maioria aqui presente o 

caminho resulta de uma primeira alteração já autorizada anteriormente, o qual foi 

executado pela entidade, cumprindo o que à época lhe fora exigido, mas como no limite 

do caminho com a propriedade existia um muro bastante alto, nunca se teve 

conhecimento se as distâncias de exploração estariam a ser cumpridas, e não estavam. 

Assim e zelando pela segurança de todos a entidade solicita nova alteração, uma vez 

que  já adquiriu um prédio rústico que lhe permite fazer novo caminho. -------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea k) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número cinco, alteração de caminho em 

Moleanos, a votação, deliberando que tendo em consideração os antecedentes e a fim de 

garantir que não volta a ser posta em causa a segurança de todos e a própria Lei, a 

entidade terá de assinar um contrato de permuta, onde conste que o caminho existente 

seja mantido inalterado mas interdito à circulação de pessoas e bens e como propriedade 

da Junta de Freguesia; o caminho a executar não será na localização pedida mas sim 

imediatamente antes, paralelo ao existente. Aceitando a entidade as referidas ressalvas, 



a proposta é aprovada por unanimidade e em minuta, ficando o senhor Presidente de 

Junta mandatado para proceder à assinatura dos documentos necessários e para 

acompanhar os trabalhos. --------------------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do público -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Mário Coelho questionou se o caminho que liga a Rua Boavista de Baixo à 

estrada perto do aqueduto da ponte irá ser arranjado. ------------------------------------------ 

O senhor Presidente de Junta informou que o referido caminho é vicinal e de um 

proprietário privado, pertence ao doutor Assunção Correia, por isso não irá existir 

qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Mário sugeriu ao executivo que ponderasse um evento que envolvesse uma 

gincana automóvel em Aljubarrota. E ainda que a Junta de Freguesia adquirisse o livro 

do elogio, pois é tão importante a crítica construtiva como o reconhecimento do que é 

bem feito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Jorge Alves colocou algumas questões, tais como: no próximo ano o 

Município virá assumir a transferência de competências da saúde; o que está a ser feito 

para proteger e assegurar a segurança das pessoas; por último alertou para facto de 

existir amianto nas antigas instalações do Nutrigado em Chiqueda, seria importante 

notificar os proprietários pois trata-se de um fator de saúde pública. ------------------------ 

O senhor Presidente de Junta respondeu que foi criado na Câmara Municipal de 

Alcobaça um gabinete direcionado à proteção do cidadão, onde se enquadra o oficial de 

segurança em colaboração com a proteção civil. Relativamente à transferência de 

competências da saúde a proposta foi retirada a fim de ser melhorada e apresentada no 

inicio do próximo ano. Por fim, a Junta de Freguesia não tem competência para intervir 

junto dos proprietários da Nutrigado, colocando-se também a questão a quem pertence a 

Nutrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor António Vieira, abordou a questão de não existir a fibra ótica em toda a 

freguesia e que onde existe o serviço não é da melhor qualidade. ---------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Aljubarrota 

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e vinte e seis minutos, da qual se 

lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada pela Assembleia, será 

assinada pela mesa: --------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE:__________________________________________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO:_______________________________________________ 

SEGUNDO SECRETÁRIO:_______________________________________________ 


