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INTRODUÇÃO
2009 Continua a ser um ano de clara recessão económica, reflectindo-se
naturalmente num maior défice de qualidade de vida e poder de compra das
populações, agravando-se as questões sociais da nossa Freguesia.
Face a esta situação objectiva e concreta, justifica-se a falta da arrecadação prevista
de receitas, nomeadamente na aquisição de terrenos concessionados na Ampliação
do Cemitério e na obtenção de apoio para as iniciativas culturais e recreativas
levadas.
Já ao nível das transferências municipais e das quais dependemos fortemente, foram
transferidas até ao momento como adiantamento ao protocolo a totalidade dos
recursos negociados com o executivo municipal, ficando por cumprir ainda o valor
importante referente as receitas de capital do ano de 2008. Contudo, temos a
consciência que, face a uma conjuntura económica de recessão, conseguimos um
elevado índice de execução do Plano de Actividades com repercussão natural ao
nível do investimento global, que até é um pouco superior ao ano de 2008, e que teria
naturalmente, um índice de execução bastante maior.
É pois motivo para estarmos conscientes do dever cumprido até ao momento, da
“performance” atingida no cumprimento do Plano de Actividades, demonstrando mais
uma vez e com clareza, que o rigor, a transparência e a solidariedade são imagem de
marca na gestão desta Autarquia, para o bem servir de todas as Instituições,
melhorando com medidas objectivas a qualidade de vida de toda a comunidade
Pontevelense, consolidando em cada dia que passa a Identidade Histórica de
Pontével e a qualidade de vida da sua população, tornando-a com muito orgulho, num
lugar onde a vida acontece.
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JARDINS E ESPAÇOS VERDES
Neste capítulo, deu-se sequência à manutenção e conservação de todos os espaços
verdes da freguesia, incluindo os existentes nas Escolas do 1º Ciclo; conforme pode
verificar pelas tarefas desenvolvidas ao longo deste primeiro trimestre.
035/09 – Rega de Arvores nos Casais da Amendoeira e na Rua do Moinho Grande em Pontével
JFP/09 – Assinatura do contrato de manutenção dos Jardins e Espaços Verdes da Freguesia de Pontével,
nomeadamente o Jardim da Escola Primaria Antiga; Largo Mariano Carvalho; Largo das Marotas; Largo do
Dr.º Egas; Espaço verde junto do edifício da Junta de Freguesia e Largo da Igreja dos Casais Penedos
JFP/09 – Remodelação do Jardim do D. Sancho em Pontével

CULTURA
Valorizou-se em nosso entender até ao momento todo o tipo de acções que
contribuem para a afirmação da Identidade Histórica de Pontével.
Deu-se sequência aos Protocolos de Colaboração com todas as Instituições nesta
vertente, mediante o apoio logístico e financeiro de acordo com o regulamento de
apoio as colectividades e associações da Freguesia de Pontével.
JFP/09 – Apoio logístico a Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense no seu concerto de Ano Novo;
JFP/09 – Colaboração com o jornal “A Voz de Pontével”, mantendo a edição do respectivo jornal

DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Deu-se sequência aos Protocolos de Colaboração com todas as Instituições nesta
vertente, mediante o apoio logístico e financeiro de acordo com o regulamento de
apoio as colectividades e associações da Freguesia de Pontével.
JFP/09 – Apoio logístico ao GDP com a organização do Torneio da Pascoa;
JFP/09 – Apoio logístico e financeiro a Prova de Ciclismo realizada nos Casais Penedos;
JFP/09 – Colaboração com a Associação “os Quarentões” na realização da Prova de BTT
JFP/09 - Colaboração com a Associação “os Quarentões” na realização da Prova de TT
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OBRAS – REDE VIÁRIA
Da execução do Plano e rubrica contida no mesmo, e em parceria com o Município,
executaram-se as seguintes obras:
Conforme a listagem, foram efectuadas diversas obras de conservação e reparação
de valetas, aquedutos e caminhos rurais ou vicinais:
008/09 – Limpeza de valetas Rua do Carril e Rua da Escola – Casais Penedos.
030/09 – Abertura de valetas, colocação de manilhas e reparação da Rua com aplicação de Tout-Venant –
Rua da Florida - Pontével

SAÚDE / ACÇÃO SOCIAL
Em virtude do contexto sócio - económico vivido na nossa freguesia, em virtude dos,
responsáveis pela empregabilidade de muitas pessoas da nossa freguesia estarem a
passar grandes dificuldades levou a um clima de instabilidade social. Conscientes da
gravidade da situação, levou este executivo a dar continuidade ao projecto iniciado
em 2008, mantendo o projecto do Gabinete de Apoio ao Cidadão
002/09 - No ambito do apoio social a equipa da divisão de obras procedeu a limpeza da casa de uma
municipe na Rua das Falagueiras com o apoio do Centro de Dia – Casais da Amendoeira
JFP/09 – O executivio da Junta de Freguesia deu inicio ao processo de criação da Comissão Local da Acção
Social, composta por um elemento da Junta de Freguesia, Pelas Associações de Solidariedade Social da
Freguesia (Ass. Humanitária, Centro Paroquial e Centro de Dia); Forças de segurança;
JFP/09 - Apoio ao transporte de doentes dos seus lugares de residência para a Unidade de Saúde Familiar –
D. Sancho I

TRÂNSITO / ILUMINAÇÃO PÚBLICA
010/09 – Reparação de cortes de ramais de água com massa fria na freguesia.
017/09 – Limpeza de resíduos nos cortes de ramais de agua na freguesia.
027/09 – Marcação e pintura de lugares de estacionamento em frente á Junta de Freguesia.
026/09 – Colocação de espelho e sinalização rodoviário na Freguesia de Pontével
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HIGIENE E LIMPEZA
Na continuação do projecto levado a cabo no mandato anterior “Pontével - Mais
Limpa” os serviços da autarquia procederam a recolha dos lixos de grandes
dimensões deixados juntos aos contentores de recolha de lixo doméstico.
Em parceria com o Município do Cartaxo, foram efectuadas duas desinfestações na
Vila de Pontével;
004/09 – Recolha de Lixo junto aos contentores em toda a freguesia.
014/09 - Construção de gare para contentor de lixo Rua João da Silva Pimenta – Pontével
015/09 – Construção de gare para contentor de lixo Rua de S. Gens – Pontével
019/09 – Construção de gare para contentor de lixo na Rua 25 de Abril – Casais Lagartos.
032/09 – Sulfatar as ruas da vila – Pontével

OBRAS DIVERSAS
Demos sequência ao Protocolo com o Instituto de Emprego, que em conjunto com o
pessoal dos quadros da Autarquia, executaram um magnífico trabalho, melhorando
significativamente a limpeza urbana das artérias da Freguesia. Realizaram-se
diversas obras de reparação em espaços públicos e património da Freguesia.
001/09 – Retirar material do armazém velho para o armazém novo
006/09 – Reparação de cortes de ramais de água com pó de pedra na freguesia.
007/09 – Construção de maciços para colocação de placas toponímicas.
011/09 – Retirar paragem de autocarro e pintar – Casais Lagartos.
013/09 – Retirar paragem de autocarro – Casais das Areias
016/09 – Retirar anéis de cimento e manilhas recinto da festa – Casais Lagartos.
018/09 – Montagem e colocação de placa toponímica – Ponte Ferreira e limpeza da mesma - Pontével
020/09 – Reparação do esgoto da casa de banho do edifício da Junta de Freguesia
021/09 – Pavimentação do chão do armazém velho da Junta de Freguesia.
022/09 – Abrir valeta e colocação de manilhas para montagem de autocarro – Casais das Areias
024/09 – Retirar paragem de Autocarro e montagem de nova – Rio da Fonte – Pontével
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025/09 – Montagem de paragem de autocarro na Rua dos Amendoeiras – Casais da Amendoeira.
034/09 – Reparação do sítio para a instalação do multibanco – Mercado Casais Lagartos
036/09 – Construção de Parque Infantil dos Casais Penedos e
028/09 – Pintura de Floreiras, Gares e triângulos nos Casais Lagartos
029/09 – Reparação porta do Centro de Dia
033/09 – Reparação da vedação da sede nova da Associação Humanitária da Freguesia de Pontével

EDUCAÇÃO / JUVENTUDE
Transferimos conforme a legislação, as verbas financeiras para aquisição de material
didáctico, limpeza das escolas do 1º ciclo e fornecimento das refeições.
031/09 – Limpeza e preparação da sala nº.2 da Escola Primaria Antiga para aulas de formação do 9º ano, ao
abrigo do protocolo estabelecido com a CAP no âmbito da certificação das competências.
023/09 – Aquisição de equipamento desportivo para a Escola EB 1 de Pontével – Tabela de Basquete
012/09 – Reparação do espaço de recreio da Escola EB1 dos Casais Lagartos, esta intervenção consistiu em
espalhar pó de pedra para a regularização do referido espaço.

ORDENAMENTO URBANO E AMBIENTAL
Na sequência de diversas reuniões, elaboramos documentos, contendo contributos
estratégicos para a Revisão do Plano Director Municipal.
003/09 – Abrir uma caixa e retirar entulho – Casais Telégrafos – Casais Amendoeira

CEMITÉRIO
Relativamente ao cemitério poderemos dizer que é uma área que nos merece a maior
importância e sobre a qual mantivemos uma atenção permanente.
037/09 – Reparação de covais com areia branca, pintura de muro, no cemitério – Pontével
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
JFP/09 - Celebração do contracto de arrendamento do novo armazém da Junta de Freguesia no Largo da
Comenda em Pontével;
JFP/09 – Celebração do contracto de locação financeira referente a aquisição de uma viatura ligeira de
mercadorias em segunda mão;
JFP/09 – Remodelação do site da Junta de Freguesia de Pontével, com o objectivo de responder as novas
exigências das tecnologias de informação.
JFP/09 – Desenvolvimento do projecto de modernização administrativa – Pontével Ready, consistindo o
mesmo no desenvolvimento de uma aplicação de gestão documental; Gestão de reclamações; Gestão de
Obras de Gestão Directa; Gestão do refeitório; Atendimento virtual e o projecto a minha rua.
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CONCLUSÃO
Estimados Membros Eleitos da Assembleia de Freguesia: O documento presente que
ireis apreciar e votar, é em nosso entender, um documento bastante fluído, bem
conseguido e de leitura fácil, que retrata fielmente todas as acções nas mais variadas
vertentes, realizadas por este executivo.
Repetimos, lamentamos, mas não nos deixamos abater, bem pelo contrário, tivemos
cada vez mais, e maior rigor na nossa gestão, procurando com muito trabalho e “arte”,
usar a arma da reivindicação política, junto do Município do Cartaxo, na procura da
celebração de Protocolos, que nos permitiu realizar todas as acções que estão descritas
neste documento.
O Nosso objectivo é apenas um.
Governar com razão e paixão para a nossa população, colocando sempre acima de
tudo, os seus superiores interesses.
Relatório de actividades de Janeiro a Março de 2009, aprovado por unanimidade na
reunião de Junta de Freguesia de 7 de Abril de 2009
O Presidente da Junta

Fernando Manuel da Silva Amorim

Relatório de actividades de Janeiro a Março de 2009, aprovado por unanimidade na
sessão da Assembleia de Freguesia de 24 de Abril de 2009

O Presidente da Assembleia de Freguesia

Fernando Antonio Martinho Martins
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