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1. Nota do órgão executivo da Freguesia de Pombal 

Nos termos do nº 2, do artigo 11º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, a 

Junta de Freguesia de Pombal submete à apreciação da Assembleia de Freguesia de 

Pombal, as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para o ano de 2021, após a sua 

aprovação por unanimidade, em reunião do executivo. 

A elaboração do orçamento da Junta de Freguesia de Pombal para o ano de 

2021, tem por base as regras que decorrem da Lei n.º 73/2013 de 03 de Setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 

do POCAL, conjugadas ainda com as normas que decorrem da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais. 

A primeira palavra que se impõe é dirigida aos nossos serviços de contabilidade 

que, anualmente, prepararam com todo o rigor estes importantes documentos que 

agora veem a luz do dia.  

Neste campo, destaque para o acompanhamento técnico especializado que este 

ano esteve na base da preparação destes importantes documentos previsionais, por 

parte da ISART Ld.ª, que presta apoio nesta componente financeira, considerando 

múltiplos fatores como a complexidade técnica orçamental, as exigências legislativas e 

a evolução obrigatória para o novo Sistema de Normalização Contabilística na 

Administração Pública (SNC-AP). 

Ainda no âmbito da preparação destes documentos, deixamos uma palavra de 

estímulo e confiança a todos os nossos colaboradores que, em cada um dos nossos 

serviços, contribuem de forma dedicada para a concretização dos nossos objetivos 

coletivos e para a concretização da nossa missão. 

Neste documento, não podemos deixar de fazer menção às reuniões de 

trabalho que fizemos com os representantes dos vários partidos políticos e 

movimentos com assento na Assembleia de Freguesia de Pombal, no sentido de ouvir 

os seus contributos que fizemos questão de incluir na presente proposta, aproveitando 
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para deixar nota pública da postura construtiva e positiva assumida pelos 

representantes dos vários partidos políticos, o que demonstra que colocam o interesse 

da Freguesia de Pombal em primeiro lugar, o que é merecedor do nosso 

reconhecimento.   

 

Naturalmente que a preparação destes documentos previsionais tem como 

ponto de partida o presente ano de 2020 que foi marcado por uma das maiores crises 

de saúde pública da nossa histórica colectiva. 

Enquanto que o ano de 2019 correspondeu a um exercício onde assistimos a 

uma evolução muito positiva em várias funções e iniciativas da Junta de Freguesia de 

Pombal, sendo um ano que nos permitiu continuar a imprimir uma dinâmica assente 

em várias parcerias virtuosas com diversas entidades da nossa Freguesia, a crise 

mundial que nos assolou durante este ano de 2020 não nos permitiu colocar em 

prática muitos dos projectos que tínhamos previsto lançar, sendo certo que também 

não temos a certeza de qual será a evolução desta crise pandémica no ano de 2021, o 

que nos deixa muitas reservas sobre vários projectos que tínhamos em fase de 

preparação.  

Neste contexto, as Grandes Opções do Plano 2021/2025 e o Orçamento para o 

ano de 2021, visam dar continuidade a uma política económico-financeira consolidada 

e no respeito pelos princípios da boa governação autárquica.  

Mantemos a nossa firme convicção em honrar os compromissos celebrados 

com os pombalenses, prosseguindo com coragem e determinação os princípios que 

traçámos e indo ao encontro às soluções que melhorem significativamente a qualidade 

de vida dos nossos fregueses. 

Temos a firme expectativa que o ano de 2021 se avizinhe como um ano de 

consolidação de vários projetos levados a cabo pela Junta de Freguesia e que tiveram 

uma boa aceitação por parte da população.  
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Este exercício orçamental terá que ter em conta as implicações financeiras 

decorrentes dos efeitos ao nível da progressão nas carreiras da Avaliação de 

Desempenho dos nossos colaboradores, assim como, o impacto do novo aumento do 

salário mínimo na administração pública. 

No entanto, apesar dos constrangimentos orçamentais que incidem sobre a 

administração pública, manteremos uma política de rigor dentro de um quadro 

económico-financeiro de grande exigência, na execução dos protocolos de delegação 

de competências que nos foram conferidas pelo Município de Pombal, permitindo-nos 

desenvolver, com maior eficácia e rigor, políticas sociais de proximidade e de 

desenvolvimento do nosso território. 

Manteremos, igualmente, a ambição de querermos ser uma autarquia de 

referência, baseando a nossa intervenção na melhoria contínua das nossas práticas e 

na elevação da qualidade dos serviços prestados, inseridos na procura constante de 

respostas eficazes às solicitações dos nossos fregueses. 

A verdade é que estamos a trabalhar de forma dedicada para honrar os nossos 

compromissos e para contribuir para o desenvolvimento económico-social do nosso 

território, tornando Pombal uma referência de boas práticas autárquicas vocacionadas 

para a melhoria do bem-estar e felicidade dos pombalenses. 

Para alcançar este desiderato, continuamos a estabelecer parcerias virtuosas 

com as dinâmicas associações e instituições da nossa Freguesia, assim como, 

continuamos a contar com a colaboração empenhada de todos aqueles que queiram 

contribuir com ideias e projetos mobilizadores para a nossa comunidade, uma vez que 

a união faz a força e a história recente já nos demonstrou que juntos somos (muito) 

mais fortes e conseguimos obter resultados (muito) mais positivos. 

Este ano de 2021 também vai ficar marcado pelo aumento de 

responsabilidades desta Junta de Freguesia, ao assumir novas competências no âmbito 

do processo de descentralização em curso.  

 



GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 

ORÇAMENTO 2021 

7 
 

2. Enquadramento 

 

2.1. Missão & Visão  

 

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, as autarquias locais são 

pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos e que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas (artigo 235.º).  

Neste sentido, as freguesias são as autarquias locais que, dentro do território 

municipal, visam a prossecução de interesses próprios da população residente em 

cada circunscrição paroquial (Freitas do Amaral, Curso de Direito Administrativo, vol. I, 

3.ª ed.). 

Face ao exposto, podemos afirmar que a missão da Junta de Freguesia de 

Pombal consiste em contribuir para a promoção do bem-estar e felicidade das pessoas 

que vivem e trabalham na Freguesia de Pombal, sendo que, a nossa visão é tornar a 

Freguesia de Pombal uma referência de boas práticas autárquicas vocacionadas para o 

sec. XXI. 

 

2.2. Ética & valores  

A Junta de Freguesia de Pombal tem plena noção da enorme responsabilidade 

que recai sobre as instituições públicas, nomeadamente, no que respeita às 

necessidades de transparência dos atos de gestão autárquica, assim como, no 

aumento da exigência dos cidadãos face aos seus representantes.  

Nestes termos, a atuação da Junta de Freguesia de Pombal assenta no 

empenho de todos os órgãos, aliado ao profissionalismo e valorização de todos os 

colaboradores. Tem já desenvolvido e implementado o Código de Conduta da 

Freguesia de Pombal (publicado em Diário da República a 29/10/2020, com o Aviso n.º 

17547/2020) e tem como base de ação os seguintes princípios:  
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• Cooperação e solidariedade 

O trabalho em rede é uma constante dentro e fora da instituição.  

Dentro da Junta de Freguesia de Pombal, a cooperação assume especial relevo 

porque é a entreajuda entre os colaboradores que contribui de forma decisiva para 

reforçar as relações entre os vários serviços, promovendo uma maior motivação e 

permitindo alcançar melhores resultados na prestação dos diversos serviços da Junta 

de Freguesia.  

No plano externo, a cooperação assume um papel decisivo porque é das 

parcerias que se possam estabelecer com as diversas instituições da administração 

pública e da sociedade civil que se podem desenvolver projetos verdadeiramente 

globais e integradores. 

• Inovação e criatividade 

A gestão autárquica vocacionada para o sec XXI estimula a adoção de novos 

projetos e a alteração na abordagem típica da administração pública. O potencial 

associado ás novas tenologias e ao mundo digital, leva-nos a colocar constantes 

desafios no desempenho das nossas funções, assumindo  que  a  inovação  e a 

criatividade  são  a  base  de  estruturação competitiva e do desenvolvimento da 

região. 

• Responsabilidade e Integridade 

A Junta de Freguesia de Pombal assume todas as suas responsabilidades nos termos da 

legislação em vigor, procedendo à análise e averiguação de todos os elementos  

referentes  aos diversos processos,  considerando  a especificidade de cada um e 

defendendo sempre a salvaguarda intransigente do interesse público. 

• Confiança e Dinamismo 
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A atuação da Junta de Freguesia de Pombal assenta numa forte e salutar 

relação de confiança nos seus colaboradores e nos seus parceiros. Esta relação de 

confiança mútua com a comunidade escolar, as instituições sociais, as coletividades, os 

clubes desportivos, os agentes culturais e todos os demais parceiros, contribuem para 

que sejam estabelecidas sinergias positivas e novas dinâmicas em prol do 

desenvolvimento do nosso território. 

• Participação e Envolvimento  

Um dos objetivos desta Junta de Freguesia é estimular a participação cívica e o 

envolvimento constante dos cidadãos na vida autárquica, como forma de enriquecer 

os princípios democráticos que devem orientar a gestão autárquica do sec XXI. 

• Confidencialidade 

Como qualquer instituição pública, a Junta de Freguesia de Pombal assume e 

assegura a confidencialidade dos dados  processuais que são tratados internamente 

em cada um dos serviços, nomeadamente, respeitando as novas exigências derivadas 

do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados.   

2.3. Competências legais 

 

A partir do dia 1 de janeiro de 2020 entrou em vigor, nas autarquias locais, o 

regime contabilístico atual – Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP) aprovado pelo DL nº 192/2015 de 11 de setembro, 

sendo revogado o POCAL quase na totalidade conforme norma revogatória prevista no 

artigo 17º do referido DL, o que implicou várias transformações na preparação destes 

documentos previsionais.  

A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais, dispõe na alínea a) do artigo 9º que “compete à Assembleia de 

Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, aprovar as opções do plano e a 
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proposta do orçamento”, assim como, estipula a alínea a) do artigo 16º que “compete 

à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as 

opções do plano e a proposta do orçamento”. 

 

3. Breve caraterização da Freguesia de Pombal  

 

3.1.  Enquadramento territorial 

A Freguesia de Pombal é uma das 13 freguesias que constituem o concelho de 

Pombal. 

Situa-se geograficamente a Sul das freguesias de Almagreira, Pelariga e 

Redinha, a Norte das freguesias de Vermoil, União de Freguesias de Santiago e São 

Simão de Litém e Albergaria dos Doze, Vermoil e Carnide, a Oeste das freguesias de 

Vila Cã e Abiúl e a Este da União de freguesias de Ilha, Guia e Mata Mourisca. 

A freguesia de Pombal compreende um território de aproximadamente 98 km², 

distribuídos por 77 lugares, de acordo com base geográfica de referenciação de 

informação, utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

Com uma população de 17187 habitantes (Censos, 2011), a freguesia de 

Pombal tem registado um crescimento populacional ancorado na dinâmica do principal 

aglomerado urbano da freguesia, a cidade de Pombal. 

O aumento da população nesta freguesia, deve-se em grande parte, à 

existência de dois parques industriais, i.e., Parque Industrial Manuel da Mota e Zona 

Industrial da Formiga. Contudo, o padrão demográfico constatado no concelho de 

Pombal nos censos 2011, não retrata a realidade da freguesia, com uma taxa de 

variação de -1,7% contra 7,09%, respetivamente. 

Relativamente à estrutura etária, a freguesia apresenta características de um 

envelhecimento populacional moderado, visto que 60% da população possui entre 20 

e 64 anos e apenas 15% da população possui entre os 1 e 13 anos. A população com 

idade igual ou superior a 65 anos, representa 18% da população da freguesia. 
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O nível de instrução da população é fundamental para a dinâmica social, 

permitindo relacionar diversos indicadores e associá-los ao nível de instrução. Neste 

ponto, a freguesia apresenta uma taxa de analfabetismo elevada comparando com a 

percentagem de população com ensino superior completo, 6,85% contra 3,92%.  

 

3.2 Contextualização histórica de Pombal 

 

«Sendo difícil precisar com rigor o local onde Pombal terá surgido, alguns 

estudos apontam para que a sua primeira povoação tenha sido na ladeira dos 

Governos, ainda antes da edificação do Castelo, porém ainda uma outra povoação ter-

se-á fixado no monte de S. Cristóvão, a Este, em frente ao monte do Castelo. Contudo, 

também não terá sido esse povoamento que deu origem ao topónimo de Pombal. 

Recuando ainda mais no tempo, antecipando a fundação da nação portuguesa, não 

restam dúvidas quanto à presença dos romanos na região de Pombal, tendo em conta 

as moedas romanas encontradas nas obras de restauro do castelo, na década de 40. 

Esse achado permitiu colocar a possibilidade de o morro ter albergado um castro, mas 

parece que nada mais foi encontrado que ateste a veracidade de tal ilação, se não 

possíveis alicerces castrejos. 

Foi no século XII, com Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, que 

surge o Castelo sobre o monte situado ao nascente, quando os templários passaram 

pela primeira vez por estes sítios, existia um lugar chamado Chões, constituído por 

moçárabes que, atraídos por privilégios e por uma maior defesa, se foram 

aproximando do castelo até para lá se instalarem. 

A construção do Castelo foi determinante no surgimento da nova povoação 

que, possivelmente, se prolongaria descendo até ao lugar de Casarelo. É discutível a 

data em que o castelo foi construído, há quem afirme que terá sido em 1161 e há 

quem defenda que foi em 1170, certo é que em 1174 já estava de pé, em face do 

primeiro foral concedido por Gualdim Pais, «aos da terra e castelo de Pombal». Ainda 

no decurso desse mesmo século irá ocorrer uma alteração no rumo da expansão do 

burgo para a ala poente do morro. Para explicar a mutação no povoamento, apontam-
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se razões, tais como: a ocorrência de um surto epidémico, uma mera questão 

climática, visto a área poente ser mais soalheira do que a nascente, ou uma nova 

incursão inimiga. 

No século XIII, Pombal contava já com três paróquias, reflectindo fortemente o 

seu crescimento populacional: Santa Maria do Castelo, S. Pedro e S. Martinho. As duas 

primeiras infelizmente caíram em ruína, restando somente vestígios da primeira. 

Porém a igreja de Santa Maria do Castelo encontrava-se dentro das muralhas do 

castelo, detendo nela a pia baptismal, o que a tornava a mais importante das três. Por 

sua vez, a igreja de S. Martinho, situava-se numa zona fora dos muros da vila, 

atestando o desenvolvimento da vila pela encosta em direcção ao rio Arunca. A 

fronteira, entre o novo e o velho burgo, viria a ser demarcada pela Torre do Relógio, 

construída no reinado de D. Pedro I, no século XIV, com o fim de servir de local onde 

eram recolhidos os tributos devidos pelos judeus e outros não cristãos, mas detendo 

igualmente importantes funções de atalaia sobre a zona nova da vila e rio Arunca. Em 

meados do século XIII um forte movimento de pessoas e, consequentemente, de 

mercadorias avolumou-se entre as cidades de Santarém, Leiria e Coimbra, o que 

trouxe à baixa de Pombal um grande número de judeus e mouros feirantes, fixando-se 

nos arrabalde, próximo às margens do Arunca. Com a conversão dos judeus e mouros 

ao cristianismo, no reinado de D. Manuel, Pombal sentiu a necessidade de ampliação 

da paróquia dedicada a S. Martinho, cuja localização ficava extramuros, originando um 

incremento populacional e urbano na zona circundante. Ainda com D. Manuel, Pombal 

no ano de 1509, viu o seu castelo recuperado, ficando o seu interior a servir de 

residência ao alcaide-mor da vila e a abertura de uma porta no lado poente do Castelo, 

voltada para a vila, já perfeitamente localizada a oeste. Foi este mesmo Rei que 3 anos 

depois, revogou antigos privilégios concedendo-lhe foral novo, datado de 1 de Junho 

de 1512. 

No século XVII, as convulsões políticas do reinado de D. Afonso VI, ocasionaram 

uma nova expansão da vila de Pombal, quando o Conde de Castelo Melhor, D. Luís de 

Vasconcelos e Sousa, mandou construir o Convento dos frades Lóios, no ano de 1687, 

em cumprimento de uma promessa. Aqui funcionou a primeira escola de letras e artes 
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de Pombal, pelo que o espaço do Cardal se transformou em centro de atracção. 

Contudo o centro da vila continuava a ser a zona envolvente da Igreja de S. Martinho. 

No entanto, a ordenação da parte baixa da vila deve-se ao Marquês de Pombal, que ali 

viveu entre 1777 e 1782. Mandou construir na Praça Velha, a cadeia e o celeiro, 

transferindo o pelourinho para uma Praça Nova, situada próxima do rio Arunca. 

Em finais do século XVIII o Largo do Cardal começa a suscitar interesse por 

parte de burgueses abastados, construindo ali as suas residências e pelo desvio da 

estrada real para dentro de Pombal, para a qual foi necessário construir uma ponte 

sobre o rio Arunca, numa obra dirigida pelo coronel – engenheiro Joaquim de Oliveira, 

dando à vila e a toda a região um novo incremento rumo a um novo progresso e 

expansão. Viam-se reunidas as condições necessárias ao progresso desta terra, porém 

travado pelas invasões francesas a 11 de Março de 1811. As tropas comandadas pelo 

general Massena saquearam e incendiaram toda a população, circunstância que feriu a 

anterior pujança, complementada pela mortandade ocorrida em 1833, quando a 

cólera-morbus transformou Pombal numa localidade abandonada. Com a estrada real 

totalmente desmantelada e intransitável, Pombal caminhou para um total isolamento 

face ao resto do país. Esta situação só será ultrapassada em 1855, após a construção 

da via férrea, permitindo estabelecer comunicação rápida e fácil com os principais 

centros de Portugal. A partir de 1867, com a reparação e beneficiação da rede de 

estradas, a vila aumentou consideravelmente, não só no comércio e na agricultura 

como no número de prédios. Em 1878 foram-lhe criadas infraestruturas de acentuado 

mérito, entre as quais o novo hospital de Pombal. Durante todo o século XIX o burgo 

cresceu ao longo das margens do rio, sendo no entanto de maior relevo o seu 

desenvolvimento na margem direita, que o assentamento da linha de caminho de 

ferro e a construção da estação, acentuou. Pombal não mais parou de crescer, apesar 

do revés populacional sofrido entre as décadas de 40 e 60, do século passado, com a 

emigração para o estrangeiro de muitos dos seus habitantes. Nos anos 50 vê ser 

rasgada a nova Avenida, dando à vila uma nova fisionomia e envergadura, crescendo 

em direcção aos montes de Sicó. 
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Entre os anos de 1911 e 1940, Pombal conheceu uma forte expansão nos 

sectores secundários e terciários, em detrimento do sector primário, ainda que a sua 

valiosa zona industrial se complete com o importante pólo agro-pecuário que é. Mas a 

maior riqueza desta região estava no pinheiro, fazendo de Pombal o mais importante 

centro de indústrias resinosas do País e do Mundo. Nas últimas décadas, pela sua 

excelente localização e beneficiando do facto de ser atravessado por alguns dos 

principais eixos de acessibilidade do país, quer em termos rodoviários, quer em termos 

ferroviários, assistiu à fixação de algumas polarizações industriais, como a Zona 

Industrial da Formiga e sobretudo na transição da década de 80 para a década de 90 

do século passado, em que o processo de industrialização se intensificou de forma 

significativa, originando a criação do Parque Industrial Manuel da Mota e de algumas 

zonas industriais nas freguesias.» 

 

3.2.1 A Praça Faria da Gama onde temos a nossa sede 

Apesar de conhecermos esta Praça, local onde se encontra situada a sede da 

Junta de Freguesia de Pombal, acreditamos que grande parte da nossa população, 

certamente desconhecerá quem possa ter sido… Mas quem terá sido Faria da Gama? 

José Faria da Gama, nasceu em Pombal no ano de 1805, sendo filho de José 

Maria da Gama. Não se conhecendo muito da sua juventude, sabemos que frequentou 

a Universidade de Coimbra entre 1823 e 1840, ano em que se formou (com aprovação 

Nemine Discrepante) em Direito. Embora nos possa parecer um pouco extenso o seu 

período de frequência universitária, devemos salientar que fruto da instabilidade 

política vigente, no contexto das Guerras Liberais, a precipitada sucessão dos 

acontecimentos de 1828, levou a que o ano escolar não viesse a acabar e em 1828-

1829 a aulas nem chegariam a abrir. A este facto, acresce que, entre 1830 e 1836, não 

encontramos qualquer registo de matricula na Universidade de Coimbra associado a 

Faria da Gama. Porém, importa analisar o seu curioso percurso académico: - a sua 

primeira matrícula ocorre a 30 de Outubro de 1823 no curso de Rhetorica e 

Antiguidades, seguindo–se Filosofia (1823-1824), Mathematica (1824-1825), 
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Elementos de Arithmética, Geometria e Geografia (1825-1826) e finalmente Direito em 

09 de Outubro de 1827. 

Já formado e regressado a Pombal, torna-se uma figura ilustre e respeitada, cujas 

virtudes eram conhecidas em todo o concelho. Hábil jurisconsulto, foi por longos anos 

reputado advogado na vila de Pombal e Presidente da Câmara nos anos de 1852-1853 

e 1856-1857. Tendo pertencido aos órgãos sociais da Misericórdia de Pombal, 

desempenhou o cargo de secretário entre 1845 e 1849. Entre 1862-1863, com 57 anos 

de idade, assume o cargo de Provedor da Misericórdia e entre 1865 e 1866 é nomeado 

Presidente da Comissão Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Pombal. 

Cavalheiro distinto e estimado por todos, tanto pela elevação do seu carácter, 

como pelo cavalheirismo das suas acções nobres, acabaria por falecer a 26 de Julho de 

1882, aos 77 anos de idade, completamente cego. Como última morada a Câmara 

Municipal de Pombal como tributo pela sua dedicação à terra, edifica-lhe um 

Mausóleo no cemitério da Vila e a 3 de Agosto de 1882 é decidido atribuir ao Largo da 

Praça Velha o nome de Praça Faria da Gama. 

 

3.3 O brasão e a descrição das armas da Junta de Freguesia de Pombal 

As três torres simbolizam a freguesia, a cruz da ordem de 

Cristo é símbolo de que a Cidade de Pombal foi uma 

importante Comenda. As duas pombas, são o elemento 

falante, já existentes nas armas do Concelho e que 

pretendem simbolizar as que sobrevoavam o morro do 

castelo e alusivas à origem da toponímia de Pombal. 

As duas espadas, a da dextra, abatida, símbolo do patrono, S. Martinho, militar, 

que nunca usou a sua para combater. A da sinistra, alçada, lembra os grandes 

combates entre cristãos e mouros, que tiveram lugar na região. O ondeado representa 

o rio Litém ou Arunca que acompanha um dos limites da Freguesia. 
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Quanto à descrição das armas, realce para o escudo de prata, duas pombas 

voantes, adoçadas de azul, animadas, bicadas e membradas de vermelho, entre duas 

espadas de vermelho, guarnecidas de ouro, a da dextra abatida e a da sinistra em riste; 

em chefe, cruz da Ordem de Cristo e em ponta, cinco burelas ondadas de azul e prata. 

Coroa mural de prata de três torres.  

Listel branco com a legenda a negro, em maiúsculas: “FREGUESIA DE POMBAL”. 

 

3.4 Os lugares da Freguesia de Pombal  

Aduguete - Afonsos - Águas Férreas - Aldeia dos Anjos - Aldeia dos Redondos - Alto 

da Granja - Alto dos Crespos - Alto dos Mendes - Ameixeiraria - Arroteia - Barrocal - 

Barrocas - Barros da Paz - Caeira - Carrascos - Carregueiro - Carrinhos - Carvalhais - 

Casal Fernão João - Casal Novo - Casal Velho - Casalinho - Caseirinhos - Catela - 

Charneca - Conqueiro dos Mendes - Cotrofe - Courã - Cova de Água - Covão da Silva - 

Covão dos Mendes - Covas da Cumieira - Crespos - Cruta - Cumieira - Degolaço - 

Escoural – Estrada - Flandes - Fonte Nova - Governos - Granja - Guístola - Malhos - 

Mancos – Maranho - Maranho dos Mendes - Maranho Velho - Melga - Mendes - 

Monte da Cavadinha - Motes - Mouriscas - Outeiro Galegas - Pedras da Cumieira - 

Pinheirinho - Ponte da Assamaça - Pousios - Quinta da Gramela - Quinta do Regato - 

Ranha de Baixo - Regato dos Mendes - Ribeira dos Mendes - Roussa - Santo Ibério - 

Santorum - Souto - Travasso - Valdeira - Vale - Vale Coimbra - Vale Cubas - Vale da 

Cavadinha - Vale das Lobas - Vale Degolaço - Vicentes – Vinagres. 

 

4 Documentos Previsionais para o ano 2021  

 

4.1 Enquadramento 

  

A Junta de Freguesia de Pombal desempenha um papel cada vez mais decisivo no 

seio da nossa comunidade, pelo que, é enorme a responsabilidade que recai sobre os 
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ombros daqueles que receberam a confiança dos cidadãos para os representarem na 

Junta e Assembleia de Freguesia. 

Foi fazendo jus a essa enorme responsabilidade que o atual executivo pôs mãos 

à obra e assumiu, desde o inicio, um saudável ritmo de trabalho, que temos mantido 

em prol do desenvolvimento de novas dinâmicas comunitárias. 

Uma parte significativa das nossas competências está centrada na área da 

educação, pelo que, cumpre-nos registar a enorme qualidade humana dos 

profissionais que trabalham na área da educação no nosso território e é tão bom ver 

tantas crianças felizes e motivadas nas nossas escolas.  

Neste âmbito, colocamos um enfoque especial no âmbito das AEC, continuando 

o nosso processo de inovação e introduzindo as expressões artístico-culturais que era 

uma ambição antiga dos encarregados de educação.  

Associado às AEC, dinamizamos os projetos da Assembleia das Crianças da 

Freguesia de Pombal e as Pombalíadas, assim como, mantivemos a organização do 

Torneio Jovem Xadrez de Pombal. Apostamos na valorização e formação das nossas 

auxiliares, numa iniciativa inédita com o Município de Pombal e Agrupamentos de 

escolas e continuaremos com esta aposta no próximo ano.  

A solidariedade social é, para nós, a força motriz da nossa atividade e onde 

dedicaremos a maior das nossas atenções.  

Nesse sentido, continuamos a estar presentes nas aldeias da nossa freguesia com 

o projeto social que mobiliza mais de uma centena de idosos.  

Em 2020 fomos obrigados a suspender os programas com os nossos idosos, mas 

mantivemos sempre o seu acompanhamento e monitorização. Em 2021 esperamos ter 

condições para reactivar o projecto “Aldeias 65+” e o projecto “Idosos entre nós”, 

assim como, implementar todos os projectos previstos no plano de acção da nossa 

dinâmica Comissão Social de Freguesia. 

No início do ano iremos celebrar três anos de existência da Comissão Social de 

Freguesia com uma partilha de boas práticas à escala regional. 



GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 

ORÇAMENTO 2021 

18 
 

Assumindo a cultura como uma das áreas que tem um maior relevo enquanto 

fator diferenciador do nosso território, esperemos ter condições para em 2021 

reactivar as iniciativas suspensas, nomeadamente, o projeto Crianças ao Palco; o 

festival “Oh da Praça”; a continuidade do ciclo de teatro amador nas aldeias;  o 

terceiro encontro de gaiteiros; a projeção da Gala do Prémio Literário António Gaspar 

Serrano; o Bioartes onde foi promovido o primeiro festival de Folclore da nossa 

Freguesia e tantas outras actividades que marcam a cultura a etnografia da nossa 

terra.    

Para além das áreas da educação, solidariedade social e cultura, temos como um 

dos objetivos principais a promoção da saúde e o bem-estar da nossa população e, por 

isso, todos os últimos domingos de cada mês, durante o período da manhã, abrimos a 

nossa Junta de Freguesia à realização gratuita de rastreios aos fatores de risco de AVC, 

numa parceria estabelecida com a delegação local da Associação Portuguesa de AVC. 

Esta parceria que a Junta de Freguesia estabeleceu com a Associação Portuguesa 

de AVC tem-se revelado muito frutuosa e já estão a ser equacionadas outras iniciativas 

para serem desenvolvidas no próximo ano, todas elas com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar da população que vive na 

Freguesia de Pombal.  

No próximo ano vamos dar um forte enfoque na área da saúde, no seguimento 

da parceria com o Centro de Saúde de Pombal. 

Como não descuramos a componente operativa, os nossos colaboradores têm 

sido incansáveis com a realização de vários quilómetros de intervenção já verificados 

no nosso território. Temos vindo a reforçar a nossa equipa de exteriores e vamos 

continuar a fazê-lo em 2021 com mais recursos humanos e mais equipamentos. 

De acordo com um plano de trabalhos previamente delineado, a nossa equipa de 

operacionais tem cumprido de forma zelosa a sua missão, nomeadamente, no que 

respeita à abertura de caminhos rurais, limpeza de bermas e valetas, limpeza das 

faixas de gestão de combustível, assim como, realização de pequenos arranjos 

urbanísticos. 
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Ainda neste campo, recordamos que este ano admitimos dois novos assistentes 

operacionais para a nossa equipa de exteriores, no âmbito do protocolo com o 

Município de Pombal. 

A verdade é que, no desempenho das nossas funções, gostamos de estar 

próximos das pessoas e de acompanhar a dinâmica da nossa comunidade, pelo que, 

apesar das circunstâncias excepcionais que vivemos, manteremos a relação de 

proximidade com as diversas instituições do nosso território, porque é junto das 

pessoas que nos sentimos bem e é por elas que damos diariamente o nosso melhor! 

São várias as novidades previstas para os próximos tempos e contamos com o 

contributo de todos para continuarmos a cumprir a nossa missão coletiva: PROMOVER 

O BEM-ESTAR E A FELICIDADE DAS PESSOAS! 

 

4.2 ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Os documentos previsionais que se apresentam para o próximo quinquénio 

2021-2025, no caso, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP), que incluem, 

designadamente, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano Plurianual de 

Atividades Relevantes (PPAR) e definem as linhas de desenvolvimento estratégico 

desta autarquia, têm como linhas de orientação estratégica a missão primordial desta 

Junta de Freguesia que é a prossecução das atribuições consubstanciadas na promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das suas populações, em articulação com o 

Município de Pombal (cfr. nº1 do artigo 7º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, na atual redação, que aprova o regime jurídico das autarquias locais (RJAL)) 

e o programa eleitoral sufragado para o mandato 2017-2021. 

 

4.3 A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COM O MUNICÍPIO DE POMBAL 
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O principal parceiro desta Junta de Freguesia é, assumidamente, o Município de 

Pombal, pelo que, convém salientar nesta fase, a confiança que deposita em nós na 

implementação dos contratos interadministrativos e acordos de execução que nós 

assumimos com total empenho e dedicação. 

Nestes termos, as nossas responsabilidades em matérias relacionadas com a 

área social, no que respeita à dinamização da Comissão Social de Freguesia, à 

manutenção urbana, à limpeza das faixas de gestão de combustível ou as matérias 

relacionadas com a educação, nomeadamente, no que toca à Componente Social de 

Apoio à Família, refeições escolares no pré-escolar e primeiro ciclo, actividades de 

enriquecimento curricular, entre outras, são bem demonstrativas do grau de 

responsabilidade que recai sobre os nossos ombros mas que também nos permitem 

ter um campo de ação cada vez mais alargado na vida da nossa comunidade. 

Para além destas nossas relações que estão devidamente protocoladas, 

naturalmente que existe um conjunto vasto de matérias que têm merecido a nossa 

colaboração e envolvimento com o Município de Pombal e foi essa articulação que 

também promovemos na preparação destes documentos previsionais tendo inclusive 

reunido com o senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal dando-lhe conta das 

nossas principais preocupações e matérias de intervenção municipal na nossa 

Freguesia. 

Considerando esta necessária articulação e realçando o facto do Município de 

Pombal dispor de uma estrutura com maior dimensão, dotada de recursos técnicos e 

humanos altamente qualificados, não é despiciendo, nesta fase analisar os 

documentos previsionais de gestão do Município de Pombal para o ano 2021 que já 

foram aprovados em reunião de Câmara Municipal, celebrada no dia 27 de Novembro 

de 2020 e em sede de Assembleia Municipal de Pombal. 

  

4.3.1 OS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE GESTÃO 

DO MUNICIPIO DE POMBAL PARA O ANO DE 

2021 
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Da análise que fazemos às Grandes Opções do Plano 2021/2025 do Município 

de Pombal, cumpre-nos destacar os seguintes compromissos para o ano de 2021, no 

que concerne a investimentos previstos para o território da Freguesia de Pombal: 

• Plano Estratégico da Cidade de Pombal – 75.000,00; 

• Requalificação da Escola Marquês de Pombal – 68.000,00 (total 

1.368.000,00); 

• Requalificação da Escola Gualdim Pais - 151.000,00 (total 1.451.000,00);  

• Requalificação da Escola Conde Castelo Melhor - 100.000,00 (total 

1.500.000,00);  

• Intervenções no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano da Cidade de Pombal: 

o Implementação do sistema de bicicletas de uso partilhado – 

8.700,00; 

o Requalificação Urbana da Várzea – 1.000.000,00 (total 

1.937.000,00); 

o Requalificação do espaço público envolvente ao Convento do 

Carmo – 90.000,00 ; 

o Criação de bolsas periféricas de estacionamento – 200.000,00; 

o Requalificação da zona de interface de transportes – 600.000,00 

(total 4.995.424,02); 

o Criação de rede pedonal e ciclável – 270.000,00; 

• Centro de Formação e Reabilitação Profissional da Cercipom - 700.000,00; 

• Parque Verde da Cidade de Pombal - 81.000,00 (total 1.381.000,00); 

• Construção da Nova Piscina de Ar Livre - 100.000,00 (total 1.614.152,78); 

• Corredor Ribeirinho do Rio Arunca – 740.000,00; 

• Beneficiação das Infra-estruturas da Zona Industrial da Formiga - 250.000,00 

(total - 2.956.998,70); 

• Arruamentos e Beneficiações em estradas e caminhos na Freguesia de Pombal 

– 390.000,00 (total 686.879,62); 

• Acesso à Zona Industrial da Formiga a partir do IC2 - 150.000,00; 
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• Projecto de requalificação da EN1/IC2 entre o Km 136,7 e o Km 148,5 (Acordo 

com o IP) – 100.000,00; 

• Requalificação EM 532-2 (Barrocas – Casalinho – Carvalhais - Valdeira) 

700.000,00;  

• Beneficiação e conservação do Mercado dos Agricultores – 70.000,00 

• Implementação da Rota de Figuras Históricas – 4.000,00 

 

4.4. Áreas de Ação  

Para o próximo ano de 2021 vamos continuar a colaborar e cooperar com os 

diversos departamentos do Município de Pombal, tal como temos vindo a fazer ao 

longo de muitos anos, em candidaturas e projetos dos quais resultem melhorias 

substanciais para os residentes na freguesia de Pombal, que constem essencialmente 

de: 

• Alargamentos e abertura de estradas e caminhos rurais; 

• Asfaltamento e reasfaltamento de caminhos municipais; 

• Construção e reparação de passeios pedonais, a fim de garantir uma melhor 

segurança aos peões; 

• Saneamento básico; 

• Manutenção e conservação de estradas e caminhos; 

• Espaços verdes e de lazer; 

• Apoios sociais; 

Para além desta estreita ligação com os serviços do Município, vamos aprofundar os 

meios que já temos a funcionar para informação da atividade da freguesia, não só 

através da comunicação social, como por intermédio das redes sociais. 

Vamos promover, em continuidade como o que já existia, o ciclo formativo com 

realização de sessões de formação para as colaboradoras da Componente Social de 

Apoio à Família. 
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Para além dessas sessões de formação, promoveremos ações também para os 

colaboradores de outras áreas ao serviço desta autarquia, assim como, dedicaremos a 

maior atenção à avaliação funcional de todos os colaboradores, no âmbito do 

“SIADAP”, já que são cada vez mais exigentes os conhecimentos adequados à função 

de cada um. 

Sabendo nós que a nossa Freguesia de Pombal detém uma riqueza cultural ímpar, 

continuaremos a apoiar as manifestações culturais, uma vez que estas constituem um 

veículo promocional de extrema importância da freguesia que não queremos perder 

cientes que a cultura tem de ser entendida como um elemento chave na afirmação da 

identidade de uma comunidade. 

Continuaremos a participar ativamente na definição das políticas municipais de 

desenvolvimento comunitário, tal como o temos vindo a fazer em anos transatos, 

nomeadamente nas áreas da saúde, segurança, educação e ambiente; 

O apoio às coletividades desta freguesia, culturais, recreativas, desportivas ou 

associativas, continuará a ser uma realidade, não descurando a capacidade financeira 

da Junta e bem assim o desempenho e a vocação de cada associação. 

Vamos continuar a pugnar pela criação de mais espaços verdes na Freguesia. 

Em parceria com o Município de Pombal, acompanhamos um programa cultural e 

educativo, abrangendo as crianças do pré-primário e primeiro ciclo, que se desenrola 

nas férias do Natal, na Páscoa e no Verão. 

Nas acessibilidades e transportes públicos, vamos colaborar com o Município de 

Pombal, tal como o temos vindo a fazer, para que estes sirvam um maior número de 

localidades da freguesia, não deixando de salientar muito positivamente o 

alargamento da rede POMBUS a toda a freguesia, que foi um dos principais 

compromissos assumidos e que está efectivamente concretizado. 

Continuaremos com a abertura e alargamento de caminhos florestais, agrícolas e 

outros, com a limpezas de valetas, limpeza e regularização de caminhos, limpeza dos 

recreios das escolas primárias e pré-primárias, colocação de manilhas e todas as obras 
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no exterior que nos digam respeito, resultantes das competências próprias ou 

delegadas, com a colaboração dos nossos colaboradores, recorrendo ao equipamento 

existente, tornando assim possível uma maior dinâmica no apoio a toda a população 

residente na Freguesia de Pombal.  

No que respeita ao nosso património, 2021 vai ser o ano da grande intervenção na 

requalificação do Parque de Merendas do Cotrofe, por intermédio da aprovação de 

uma candidatura que submetemos às Terras de Sicó que vai permitir um investimento 

na ordem dos 180 mil €, transformando aquele espaço no Etnoparque do Cotrofe e 

assumindo como um dos espaços mais atractivos da região. 

 

4.4.1. EDUCAÇÃO - A educação é a nossa motivação, com rigor e 

inovação  

A educação continuará a ser uma das áreas principais da atividade desta Junta 

de Freguesia de Pombal. A verdade é que, hoje em dia, é indissociável abordarmos o 

relevo que assume a contribuição da Junta de Freguesia de Pombal para o 

desenvolvimento do nosso sistema educativo.  

Nesse sentido, no decurso deste mandato, a Junta de Freguesia de Pombal 

continuará a assumir esta área como uma prioridade pois temos a certeza que é na 

educação que damos o impulso necessário para formarmos melhores cidadãos e 

promovermos uma verdadeira igualdade de oportunidades. 

• Componente Social de Apoio à Família 

A componente social de apoio à família assume um relevo importante no 

contexto das funções da Junta de Freguesia, não só através das competências 

delegadas pelo Município de Pombal, como também fruto de novos desafios que 

estamos em crer que caminham para uma descentralização ainda mais abrangente, 

levando-nos a continuar a apoiar os pais ou encarregados de educação com 

dificuldades financeiras no pagamento dos almoços nesta componente social; 

apostando ainda mais na melhoria das condições dos espaços físicos, materiais lúdicos 
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e outros e assegurando a permanência das crianças nas suas escolas nas interrupções 

letivas até à abertura das aulas (inclusive no mês de Julho, Agosto e inicio de 

setembro), permitindo, assim, aos pais e encarregados de educação uma maior e 

melhor estabilidade de trabalho, garantindo-lhes: 

• Serviço de Almoços; 

• Atividades de Enriquecimento Curricular; 

• Prolongamento; 

• Atividades de Tempos Livres. 

Já ao longo de muitos anos letivos que a Junta de Freguesia de Pombal tem 

vindo a assumir esta enorme responsabilidade, aceitando-a como um serviço que 

desejamos de qualidade, prestado a todas as crianças que frequentam o ensino nas 

duas vertentes, tanto ao nível do pré-escolar, como ao nível do 1º ciclo do ensino 

básico.  

Naturalmente que vamos continuar assim, sendo certo que com este nosso 

princípio e compromisso assumido, todas as crianças abrangidas nesta componente 

terão os meios e as condições desejáveis para que se sintam bem, quer na segurança 

que lhes é proporcionada, quer no serviço que lhes é prestado. 

Nestes termos, o atual executivo manteve a normalidade nesta área educativa, 

englobando no essencial três regras fundamentais, a saber: 

• Estabilidade; 

• Confiança; 

• Segurança. 

Consideramos que é de extrema importância transmitir a todos os que de 

dirigem aos nossos serviços, sobretudo pais ou encarregados de educação, assim 

como, professores ou auxiliares de educação, a certeza da estabilidade institucional 

pela qual nos regemos no dia-a-dia, sentindo a segurança nos serviços que estão sob a 

nossa responsabilidade. 
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É muito importante que tenham confiança nos serviços que prestamos aos seus 

filhos, nomeadamente, no que concerne ao fornecimento de almoços, atividades de 

enriquecimento curricular, atividades de tempos livres, prolongamento, ou outros.  

É fundamental que transmitamos segurança nos nossos actos, nas nossas 

decisões, nos nossos princípios e acima de tudo estabilidade a toda a comunidade 

educativa. 

 

• PRÉ-ESCOLAR – JARDINS DE INFÂNCIA 

 

Neste contexto, vamos manter em plena atividade, a componente social de 

apoio à família não só no que respeita ao serviço de almoços, assumindo a gestão 

integral do fornecimento deste, a todas as crianças cujos pais ou encarregados de 

educação do mesmo pretendam usufruir, como no Prolongamento, tempo que medeia 

entre as 15,30h e as 19h, garantindo a segurança necessária à salvaguarda de qualquer 

situação menos correta que possa acontecer às crianças. 

Vamos continuar a acompanhar, tal como o temos feito nos anos anteriores, a 

política de expansão da rede do pré-escolar, assegurando o financiamento às despesas 

de expediente e limpeza de que somos responsáveis, às atividades promovidas pelas 

diversas Prés, assim como à intervenção sob carácter de urgência, de todas as 

pequenas reparações necessárias no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências firmado com o Município. 

E é neste princípio, convictos da responsabilidade que assumimos, que iremos 

continuar no ano de 2021, já que entendemos ser este o melhor caminho para 

levarmos por diante o nosso projeto de bem-estar e tranquilidade a todas as crianças 

que frequentam o Pré-Escolar da Freguesia de Pombal e bem assim a todos os pais ou 

encarregados de educação que em nós confiam os seus filhos. 
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• PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO 

No próximo ano de 2021, vamos continuar a assumir o serviço de refeições ao 

maior número possível de crianças das escolas do 1º ciclo do ensino básico,. 

Manteremos o funcionamento da frequência das crianças nas Atividades de 

Tempos Livres, tendo em atenção que muitos pais não têm nenhuma ocupação onde 

colocar os seus filhos fora da componente educativa. 

Assumimos, uma vez mais, o desenvolvimento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2020/2021, estando estas a decorrer 

dentro do que havíamos previsto, constando estas das áreas a seguir indicadas:  

• Educação física;  

• Educação para a Felicidade;  

• Cidadania; 

• Expressões Artístico-Culturais;  

• Probótica; 

• Xadrez. 

Relativamente aos tempos de recreio e segurança das crianças, continuarão a 

ser garantidos nas escolas do 1º ciclo do ensino básico, assim como nas Pré-primárias, 

por colaboradoras da Junta de Freguesia, sempre em estreita coordenação com os 

Agrupamentos de Escolas de Pombal e Gualdim Pais. 

No seguimento do que acima foi assumido, continuaremos a assegurar o 

financiamento das despesas de expediente e limpeza de que somos responsáveis, 

concessão de subsídios para as actividades promovidas pelas diversas escolas, de 

carácter lúdico ou educativo, assim como outras de convívio entre alunos, professores, 

pais ou encarregados de educação. 

Manteremos em 2021, tal como tem sido feito em anos anteriores, um 

relacionamento de franca cordialidade e colaboração com os Agrupamentos de Escolas 

Gualdim Pais e Agrupamento de Escolas de Pombal, assim como, com as respetivas 

Associações de Pais e Encarregados de Educação. 
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É deste modo e com estes princípios que vamos continuar no próximo ano, 

convictos de que é este o melhor caminho para prosseguir os nossos objetivos de 

estabilidade na Componente Social de Apoio à família. 

A dinamização e promoção de projetos educativos na freguesia, são objetivos 

estratégicos que nos propomos desenvolver em 2021. Daremos assim particular 

atenção às seguintes propostas: 

• Continuação da aplicação do Acordo de delegação de Competências no âmbito 

da Educação com o Município de Pombal; 

• Manter uma apertada fiscalização do fornecimento das refeições; 

• Assegurar a representatividade no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Pombal; 

• Assumir a representatividade no Conselho Municipal de Educação;  

• Promover o património histórico-cultural da Freguesia junto dos alunos das 

escolas do 1° ciclo do ensino básico; 

• Criar ações solidárias nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e pré-primárias 

para apoio a famílias carenciadas; 

• Realização do décimo festival da canção para as crianças do 1º ciclo do ensino 

básico, “Crianças ao Palco”; 

• Promoção de um encontro intergeracional, na escola Conde Castelo Melhor, 

entre as crianças que participam nas nossas Férias de Verão e as pessoas idosas 

que estão integradas no âmbito do Projeto Social que desenvolvemos nas 

aldeias da Freguesia de Pombal; 

• Defender de forma intransigente a realização de obras de modernização da 

Escola Conde Castelo Melhor; 

• Assegurar a realização de pequenas obras de manutenção e conservação dos 

edifícios e equipamentos escolares; 

• Assumir um papel ativo no reforço da cooperação triangular escola-família-

comunidade; 
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• Apoiar o desenvolvimento de um programa integrado de motricidade no pré-

escolar; 

• Avançar com o programa “Cultura na escola”, promovendo oficinas artísticas, 

com vista à formação de novos públicos e à sensibilização das crianças e jovens 

para a cultura;  

• Valorizar as atividades de tempos livres e dinamizar o projeto “Férias Férias 

Felizes”, introduzindo novas e desafiantes atividades; 

• Apostar na inovação nas AEC (Actividades Extra Curriculares); 

• Continuar a disponibilizar aos pais e encarregados de educação uma plataforma 

digital para partilha de informação escolar relevante, nomeadamente, 

ementas, pagamentos, horários, assiduidade, calendário escolar, etc;  

  

4.4.2. CULTURA - Dinamizar as várias dimensões e promover os agentes culturais 

locais 

 

A cultura é, sem sombra de dúvida, uma das áreas que assume maior 

preponderância para esta Junta de Freguesia.  

Consideramos que a riqueza e a diversidade da rede de agentes culturais que 

existe na nossa comunidade, nos impele a valorizar cada vez mais o trabalho que aqui 

é feito e que, para nós, assume destaque positivo enquanto fator distintivo do nosso 

território. 

Honrando os seus pergaminhos nesta área, a Junta de Freguesia assume o 

compromisso de:  

• Dinamizar o projeto Crianças ao Palco, um programa de incentivo e 

formação musical que abrange todos os alunos do 1º ciclo do ensino 

básico da Freguesia de Pombal e que já vai na sua décima edição; 
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•  Promover o Prémio literário António Gaspar Serrano, que é já uma 

referência no campo da literatura, realizando a Gala de atribuição dos 

prémios;  

• Realizar mais uma edição do Ciclo de Teatro Amador, promovendo a sua 

descentralização pelas aldeias da freguesia, tal como já aconteceu nesta 

edição de 2019; 

• Assinalar o Dia Mundial da Dança, no dia 29 de Abril de 2021, realçando 

o louvável trabalho realizado nesta área em Pombal; 

• Apoiar a rede local de agentes culturais e dinamizar a 

articulação/divulgação dos eventos culturais na Freguesia; 

• Apoiar a dinamização de sessões de cinema ao livre; 

• Lançar as bases da organização de um Festival de Curtas Metragens em 

Pombal; 

• Assinalar o Dia Nacional dos Centros históricos; 

• Realizar o 3º Encontro de Gaiteiros; 

• Promover a nossa cultura popular e realizar o terceiro  3F – Festival de 

Folclore da Freguesia; 

• Assinalar o Dia Nacional dos Centros Históricos; 

• Realizar o Bioartes; 

• Promover a terceira edição do Festival “Oh da Praça”; 

 

4.4.3. DESPORTO E BEM-ESTAR - Promover a adoção de hábitos de vida saudáveis, 

incentivar a prática desportiva e o lazer 

Pombal tem uma forte dinâmica desportiva, nomeadamente, no que respeita 

ao numero de clubes, modalidades, atletas, dirigentes e que se reflete nos resultados 

positivos que vão sendo alcançados nos diversos domínios. 

Para além disso, Pombal tem um nível de equipamentos desportivos 

suficientemente alargado para permitir a prática de diversas modalidades e de várias 

gerações. 
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É hoje inegável o contributo que a prática da atividade física desempenha para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas, assim como, assume cada vez mais 

relevo a importância que o desporto assume em termos sociais e na promoção da ética 

e de valores nos nossos jovens. 

Nestes termos, a Junta de Freguesia de Pombal assume o incentivo à prática 

desportiva como uma das suas áreas de ação principais, apoiando a atividade 

desenvolvida pelos clubes e agentes desportivos da nossa Freguesia e potenciando o 

surgimento de novos projetos desportivos no nosso território.  

Assim sendo, a Junta de Freguesia de Pombal compromete-se a: 

• Promover a educação física no âmbito das atividades de enriquecimento 

curricular; 

• Realizar a Gala do Desporto de Pombal, no sentido de reconhecer o 

mérito e destacar os resultados obtidos pelos diversos agentes 

desportivos da nossa Freguesia; 

• Manter a realização de uma Prova de Descida de Carrinhos de 

Rolamentos; 

• Defender a beneficiação da zona desportiva de Pombal, 

nomeadamente, a cobertura do campo de ténis, o pavilhão multiusos e 

a construção de uma piscina de ar livre;  

• Promover a dinamização de um ponto de apoio à prática dos desportos 

de natureza em Sicó; 

• Lançar um programa de promoção da Saúde e bem-estar; 

• Promover a realização de rastreios aos fatores de risco de AVC, em 

parceria com a delegação local da Associação Portuguesa de AVC; 

• Apoiar o desporto informal e defender a colocação de placards 

informativos (com exercícios de aquecimentos e alongamentos) para 

prevenção de lesões desportivas; 

• Realizar o torneio desportivo inter-aldeias da Freguesia de Pombal; 

• Promover a 2ª Volta à Freguesia em bicicleta; 
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4.4.4. SOLIDARIEDADE SOCIAL E INTERGERACIONAL  - Dinamizar a 

Comissão Social de Freguesia e promover o trabalho em rede 

 

A Junta de Freguesia de Pombal assume como prioridade a promoção da 

coesão social no nosso território, lançando mãos dos instrumentos de intervenção ao 

seu dispor para combater situações de pobreza e exclusão social, por intermédio do 

fortalecimento de sinergias com as diversas instituições sociais. 

Com este objetivo delineado, a nossa dinâmica Comissão Social da Freguesia de 

Pombal assume-se como o palco indicado onde são definidas estratégias e respostas 

integradas às problemáticas sociais existentes na comunidade, sendo que, as 

ações/intervenções promovidas pela Comissão Social da Freguesia de Pombal são 

ações de proximidade com o objetivo de apoiar as pessoas carenciadas, promover o 

bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. 

Nestes termos, a Junta de Freguesia de Pombal compromete-se a: 

• Assinalar o terceiro aniversário da Comissão Social de Freguesia; 

• Dinamizar e aprofundar o trabalho da Comissão Social de Freguesia, 

nos seus diferentes eixos de intervenção; 

• Continuar a desenvolver/promover/dinamizar o Projeto Aldeias 65+ 

que tem como objetivo promover um envelhecimento ativo e combater 

o isolamento social em contexto rural nas pessoas idosas residentes na 

freguesia de Pombal; 

•  Realizar dois encontros intergeracionais, em Junho e em Dezembro, 

para partilha de experiências entre as crianças inscritas nas atividades 

de tempos livres e as pessoas idosas integradas no nosso projeto social 

nas aldeias; 

• Apoiar as iniciativas promovidas pelos nossos parceiros da Comissão 

Social da Freguesia de Pombal;  
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• Promover o programa POMBAL 65+, integrando atividades várias 

promotoras do envelhecimento ativo e o bem-estar das pessoas idosas; 

• Continuar a defender a integração de Pombal na rede mundial das 

cidades amigas das pessoas idosas; 

• Apoiar as iniciativas de boas práticas de cidadania, voluntariado e 

promoção da igualdade de género; 

• Promover a melhoria das condições das habitações de pessoas 

carenciadas e desenvolver o Programa AMPAHRA; 

• Realizar o 2º Passeio Cultural Sénior; 

 

4.4.5. QUALIDADE DE VIDA -  apostar na ecologia e na valorização do meio ambiente 

 

A aposta na melhoria da qualidade de vida é uma preocupação constante da 

Junta de Freguesia, pelo que, continuaremos apostados em defender a valorização dos 

espaços verdes e de lazer em Pombal. 

Nestes termos, a Junta de Freguesia compromete-se igualmente a defender o 

prolongamento do corredor ecológico ribeirinho com ciclovia nas margens do Rio 

Arunca, projecto que já foi aprovado em sede de reunião de Câmara. 

No que concerne ao ex-libris da Junta de Freguesia, é nossa firme intenção 

proceder à ampliação e beneficiação do Parque de Merendas do Cotrofe, com o 

suporte de uma candidatura financeira que vimos aprovada nas Terras de Sicó. 

Neste ponto, vamos manter a nossa intransigência na linha da defesa do meio 

ambiente, sendo que a nossa vigilância relativamente à preservação do rio Arunca e os seus 

afluentes, continuará a ser uma constante, assim como vamos continuar a defender as 

populações afectadas negativamente por explorações mineiras na Freguesia. 

Continuaremos a ser parceiros de pleno direito na prevenção e proteção florestal, na 

construção de pontos de água que se mostrem necessários e na manutenção das bocas-de-

incêndio, contribuindo assim para uma maior prevenção e ataque aos incêndios florestais. 
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Uma das reivindicações antigas prende-se com o Parque Verde da Cidade que 

continuará a ser defendido por nós, uma vez que consideramos que é uma profunda mais-valia 

para a nossa comunidade. 

 

4.4.6. FAMÍLIAS - Apoiar as famílias e tornar o nosso território amigo da natalidade 

e da infância 

 

Sendo elementos nucleares da nossa vida em comunidade, as famílias devem 

merecer uma atenção especial por parte da atividade autárquica, contribuindo de 

forma positiva para o bem-estar social. 

Nestes termos, a Junta de Freguesia de Pombal vai avançar com o programa 

Fórum das Famílias, integrando iniciativas várias de apoio às famílias, à natalidade e à 

parentalidade consciente. 

As crianças, sendo um público mais vulnerável e que merece uma atenção 

especial por serem o futuro da nossa comunidade, serão alvo de projetos direcionados 

que contribuam para um salutar ambiente de crescimento no nosso território. Assim, a 

Junta de Freguesia de Pombal vai avançar com: 

• Celebração do Dia Mundial da Criança; 

• Realização do mercado de trocas infantil, em que só as crianças poderão 

promover a troca dos seus brinquedos/bens usados; 

• Dinamização de um projeto de cidadania infantil que culminará na 

Assembleia de Freguesia das Crianças; 

• Melhoria dos Parques Infantis; 

• Projeto de apoio/incentivo à natalidade; 

• Assinalar Abril – Mês de prevenção dos maus tratos infantis; 

 

4.4.7. EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - Fomentar uma cultura de inovação e 

um ecossistema empreendedor em Pombal 
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Pombal é um território dinâmico e empreendedor, pelo que, urge aproveitar o 

potencial residente para promover novas oportunidades de desenvolvimento de ideias 

de negócio e criação de emprego. 

Nestes termos, considerando que um dos objetivos das entidades autárquicas 

deve passar por conseguir cativar os jovens a fixarem-se no território, assim como, 

contribuir para que sejam desenvolvidas novas ideias e criadas novas empresas, a 

Junta de Freguesia defende a definição de uma estratégia integrada para o 

empreendedorismo, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento de 

micro-negócios, criando programas de tutorias com empresários e uma rede de 

mentores que tem como missão ajudar na criação, promoção ou aceleração de ideias 

de negócios. 

Ainda no âmbito da empregabilidade jovem, a Junta de Freguesia defende a 

criação de uma plataforma digital “Pombal Emprego Jovem”, para registo e interação 

dos jovens alunos que concluem a escolaridade obrigatória, relacionando as suas áreas 

de formação/atividade com as necessidades do tecido empresarial; 

 Outra área que deve merecer uma atenção especial, prende-se com o 

comércio tradicional, defendendo o estabelecimento de parcerias que contribuam 

para aumentar a atratividade e modernização do comércio local. 

Criámos e dinamizamos o grupo de trabalho de empreendedorismo no seio do 

eixo da empregabilidade da nossa comissão social e em 2021 vamos lançar o programa 

START-UP Pombal para apoiar a implementação de iniciativas empreendedoras dos 

nossos jovens. 

  

4.4.8. MUNDO RURAL - valorizar a nossa produção e promover o bem-estar animal 
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A Freguesia de Pombal tem uma área rural significativa e que não pode ser 

descurada. Nestes termos, a Junta de Freguesia vai promover a BIOartes – Mercado de 

produtos endógenos e de artesãos locais, no sentido de dar a conhecer e valorizar a 

nossa produção local. 

Aproveitando a nossa riqueza gastronómica e a qualidade dos nossos produtos, 

iremos promover uma semana gastronómica, com valorização dos produtos vendidos 

no Mercado dos Agricultores. 

Noutro campo mas que assume uma importância elevada na nossa 

comunidade, vamos apoiar a realização de ações de sensibilização sobre o bem-estar e 

proteção animal e disponibilizar no portal da Junta, toda a informação necessária 

sobre calendários de vacinação, licenças, assim como, iremos incentivar a adoção de 

animais de companhia, mantendo a isenção da taxa de registo e licença para os 

animais adotados. 

Em 2021 queremos lançar um projecto-piloto da horta urbana na freguesia de 

Pombal. 

 

4.4.9. ALDEIAS DA FREGUESIA - Valorizar as aldeias e os lugares da nossa Freguesia 

 

A Freguesia de Pombal tem uma área rural significativa com dezenas de lugares 

e aldeias que têm a sua própria identidade e as suas respetivas dinâmicas sociais. 

Nestes termos, julgamos importante valorizar todo este nosso território tirando o 

maior potencial da riqueza que existe na diversidade das aldeias que integram a nossa 

vasta freguesia. 

Neste sentido, a Junta de Freguesia de Pombal gostaríamos de avançar com o 

CONSELHO DA COMUNIDADE, que se pretende que seja um órgão consultivo com 

representantes das aldeias e dos lugares da freguesia para dar voz ativa e envolver 

todo o território da Freguesia. 
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Para além deste órgão de cariz consultivo, pretendemos dinamizar o ROTEIRO 

de PROXIMIDADE, com periodicidade trimestral e percorrendo os lugares e aldeias da 

Freguesia, no sentido de valorizar a dinâmica da nossa comunidade; 

Ainda neste campo da relação de proximidade que pretendemos aprofundar, 

vamos continuar a realizar reuniões da Assembleia de Freguesia descentralizadas por 

toda a Freguesia, assim como, vamos promover a realização de eventos culturais 

descentralizados nas coletividades dos lugares da Freguesia e incentivar a realização 

torneios desportivos inter-aldeias da Freguesia.  

Compete, ainda, à Junta de Freguesia, nos termos da lei em vigor, a gestão, 

limpeza, manutenção, reparação e conservação de balneários, lavadouros, fontes, 

chafarizes e sanitários públicos. 

A Freguesia de Pombal não tem a seu cargo quaisquer balneários ou sanitários 

públicos, dispondo presentemente de um reduzido número de fontes de 

abastecimento público, com análises periódicas, que queremos manter, garantindo o 

seu normal funcionamento, a saber: 

• Fonte da Charneca; 

• Fonte das 5 bicas; 

• Fonte da Boieira; 

• Fonte dos Castanheiros. 

No que diz respeito à abertura e alargamento de caminhos, reparação e 

limpezas de valetas, recintos das escolas primárias e pré-escolares, colocação de 

manilhas onde necessário e todas as obras que nos digam respeito, com o apoio dos 

nossos colaboradores e com o recurso às nossas máquinas, tudo faremos para que seja 

possível manter ou mesmo aumentar a dinâmica no apoio a toda a população 

residente na Freguesia de Pombal. 

 

4.4.10. PROXIMIDADE COM A JUNTA DE FREGUESIA - Reforçar a interação e a 

relação da Junta de Freguesia com as pessoas e as instituições 
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A proximidade é uma das marcas da nossa Junta de Freguesia, daí que seja nossa 

intenção fomentar o programa “Junta de Portas Abertas”, abrindo a Junta de Freguesia 

para a promoção de iniciativas de instituições da Freguesia. 

Temos como objetivo tornar a Junta de Freguesia a casa de todos os fregueses, 

disponibilizando o espaço e as condições da Junta para utilização pelas instituições e 

demais interessados. 

Ainda no sentido de dar a conhecer o trabalho que vamos desenvolvendo diariamente, 

pretendemos continuar a dinamizar a comunicação multiplataforma da atividade da 

Junta e divulgação das iniciativas das instituições da Freguesia (redes sociais, 

newsletter mensal, etc). 

Para valorização do trabalho desenvolvido no nosso território, pretendemos avançar 

para a edição de um boletim comunitário com periodicidade semestral, que possa ser 

o espelho da dinâmica incutida na nossa comunidade. 

 

4.4.10.1. JUNTA DE PORTAS ABERTAS 

O projeto “Junta de Portas Abertas” que levámos a efeito desde o início e que queremos 

aprofundar em 2021, tem como objetivo abrir a sede desta autarquia a ações promovidas em 

parceria com as mais diversas instituições, podendo as mesmas ser propostas pelos 

interessados e onde não é imputado qualquer custo à Freguesia.  

Desta forma, dinamizamos o processo de proximidade entre a população e instituições, dando 

vida e dinâmica a um espaço que é de todos e é para todos. 

 

4.4.11. ÁREA DIGITAL – Apostar na agilização de processos e na modernização 

administrativa 

As novas tecnologias assumem uma dimensão cada vez mais decisiva na 

relação entre os cidadãos e a administração pública. Nestes termos, a Junta de 

Freguesia de Pombal pretende aprofundar a sua presença na internet, encontrando 
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soluções que permitam facilitar o acesso dos cidadãos aos diversos serviços prestados 

por esta autarquia. 

Nestes termos, uma das ideias que pretendemos implementar passa por criar o 

BALCÃO ÚNICO DIGITAL com a disponibilização de serviços online da Junta de 

Freguesia, com acesso self service. 

Ainda neste âmbito pretendemos dinamizar uma nova agenda “Pombal Digital” 

com aplicações informáticas que facilitem a interação da Junta de Freguesia com os 

cidadãos, nomeadamente, o GEO POMBAL, com georeferenciação para denúncia de 

ocorrências na área da Freguesia, assim como, continuaremos a incentivar, em 

parceria com o Município de Pombal, o aumento da rede de pontos wi-fi na freguesia; 

Noutro campo, esta aposta no aumento das novas tecnologias não pode nem 

deve descurar a constante valorização profissional dos nossos colaboradores e a 

melhoria do desempenho dos colaboradores da Junta de Freguesia. Nestes termos, 

vamos continuar a proporcionar mais ações de formação aos nossos colaboradores, 

adequadas às suas funções. 

 Entendemos que só com colaboradores motivados e sintonizados com os 

objetivos da estrutura e devidamente alinhados com a missão desta Junta de 

Freguesia, conseguiremos alcançar resultados mais satisfatórios nas nossas diferentes 

frentes de ação. 

 

4.4.12. COMUNIDADE - Reforçar a nossa identidade, valorizar o associativismo e 

potenciar a marca POMBAL 

A Freguesia de Pombal tem uma identidade própria que deve ser valorizada. 

Nestes termos, em 2021 apresentaremos uma nova imagem e um logotipo próprio, 

integrando e dando coerência à comunicação da Junta de Freguesia. 

Ainda neste âmbito da valorização da nossa identidade coletiva, iremos 

celebrar o dia da Freguesia, assim como, assinalaremos a elevação de Pombal a cidade. 
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Como uma das maiores riquezas da nossa Freguesia está no associativismo e no 

trabalho extraordinário que centenas de dirigentes voluntários têm desenvolvido pelas 

diversas coletividades existentes no nosso território, manteremos o apoio regular às 

associações e vamos dinamizar o banco das coletividades, incentivando a partilha de 

recursos, ideias e projetos entre as associações. 

Daremos relevo à recuperação do espirito bairrista em Pombal e vamos 

preparar a implementação do programa POMBAL FLORIDO que visa promover o 

embelezamento das ruas/varandas de Pombal. 

  

4.4.13. URBANISMO - Valorizar o urbanismo e promover a mobilidade 

sustentável 

 

No campo da mobilidade, temos que assinalar uma das nossas maiores 

concretizações e que se prende com o alargamento da rede do Pombus a toda a 

freguesia. 

Ainda nesta área, é nossa intenção promover a bicicleta como meio de 

transporte, aumentando as ciclovias e dinamizando o uso partilhado de bicicletas; 

No que respeita à segurança rodoviária, vamos continuar a apelar às entidades 

competentes para que se avance com com carácter de urgência para a construção de 

uma passagem inferior desnivelada no atravessamento do IC2 / EN1, entre a Rua do 

Seixo e a Rua de Leiria, assim como, manteremos a nossa pressão no sentido de ver 

reforçada a sinalização e visibilidade das passadeiras de forma a garantir a segurança 

dos peões e melhorada a iluminação pública, nomeadamente, na Avenida Heróis do 

Ultramar que também deve ser mais enquadrada nos eventos da cidade; 

No campo da regeneração urbana, este ano ficou positivamente marcado pela 

intervenção na Ranha de Baixo, assim como, na zona dos Malhos, Motes, Cavadinha, 

Crespos, Afonsos, etc. 
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Ainda no âmbito do desenvolvimento urbanístico, tomamos boa nota da 

requalificação do jardim das laranjeiras, assim como, acompanharemos de forma 

activa a implementação dos outros projectos no âmbito do PEDU - Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Urbano, nomeadamente, a requalificação da zona do interface de 

transportes e requalificação do Largo da Estação e do Jardim da Várzea  

Tal como no passado, pretendemos manter a organização do seminário 

pluridisciplinar sobre o crescimento estratégico (integrado) de Pombal. 

Continuaremos a exercer as nossas competências no campo das 

acessibilidades, sempre em estreita colaboração com o Município, de molde a que 

quantos se possam sentir fisicamente debilitados, tenham acesso sem dificuldade a 

todos os departamentos municipais e bem assim, a todos os locais de interesse 

cultural, associativo, desportivo ou lúdico, propondo a eliminação das barreiras 

arquitetónicas ainda existentes. 

Garantiremos, ainda, a colocação de sinalização vertical e horizontal, assim 

como a colocação de números de Polícia que se vierem a revelar necessários e 

promoveremos, em estreita colaboração com o Município, a ampliação e construção 

da área de passeios e zonas pedonais nos lugares da freguesia. 

 

4.4.14. PROTECÇÃO CIVIL – Dinamizar a ULPC e apostar na prevenção  

 

A criação da Unidade Local de Proteção Civil na Freguesia de Pombal tem como 

base os princípios orientadores da Campanha Internacional para a Redução do Risco 

de Desastres, o quadro de Sendai para a redução de catástrofes, a lei de bases de 

proteção civil e as Grandes Opções do Plano. 

Face à realidade presente das ULPC e à decisão politica da sua efetiva 

implementação, com a atribuição de novas dinâmicas e competências, o 

funcionamento desta ULPC visa desenvolver e apresentar uma solução para a 
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organização e funcionamento como elo da cadeia do sistema de Proteção Civil, sendo 

instrumento de mais-valia para a resiliência das comunidades, consolidando e 

aglutinando sinergias locais para fomentar o voluntariado responsável e integrado. 

A ULPC pretende consciencializar a população para a importância da prevenção 

e minimização dos riscos inerentes à sua localidade, identificando-os, assim como 

dotar os seus elementos de competências para intervir na pré-catástrofe, durante a 

catástrofe e pós- catástrofe. A aposta na proteção civil preventiva deve ser prioritária , 

colocar o cidadão no centro do sistema de proteção civil, já que também ele é a base 

de todo o sistema, ou seja "A PROTEÇÃO CIVIL SOMOS TODOS NÓS”, em que a 

principal finalidade da proteção civil é proteger a vida dos cidadãos perante a 

ocorrência de situações de emergência. Se por um lado o cidadão tem de ser o 

primeiro agente de proteção civil, adotando comportamentos preventivos e 

minimizando o risco de ocorrência de situações de emergência, por outro lado, é 

obrigação do estado, sensibilizar, informar e educar o cidadão, para ser ele, o elo da 

cadeira. A Unidade Local de Proteção Civil pode e deve ser um instrumento 

importante, pelo que vai promover ao longo do ano, ações da sua programação 

própria e ou em colaboração com o Serviço Municipal de PC, ou ainda em colaboração 

com o Corpo de Bombeiros local, sendo um veículo facilitador para a resiliência das 

comunidades. 

 

4.5. Anexos 

4.5.1. Orçamento para 2021  (Anexo 1) 

4.5.2. Plano Plurianual de Investimentos (Anexo 2) 

4.5.3. Plano Plurianual de Atividades (Anexo 3) 
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2021

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00250,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Balcão Digital (serviços)
16/21
01

010101

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00250,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Balcão Digital (bens)
16/21
02

010101

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ABoletim informativo da Freguesia de Pombal

(serviços)

19/21
01

010101

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

JUNTA DE PORTAS ABERTAS (bens)
29/21
01

010101

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

JUNTA DE PORTAS ABERTAS (serviços)
29/21
02

010101

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00700,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Unidade Local de PROTEÇÃO CIVIL (bens)
31/21
01

010201

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Unidade Local de PROTEÇÃO CIVIL (serviços)
31/21
02

010201

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AAssembleia das Crianças da Freguesia de

Pombal 3ª edição (serviços)

10/21
01

020102

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AAssembleia das Crianças da Freguesia de

Pombal 3ª edição (bens)

10/21
02

020102

0,00
0202109900
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,005.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Férias Felizes (o. transportes)
11/21
01

020102

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Férias Felizes (serviços)
11/21
02

020102

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Férias Felizes (bens)
11/21
03

020102

0,00
0407010300
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00APrograma Saúde e Bem Estar (I. s. f. l. - reg

solid)

06/21
01

020201

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Programa Saúde e Bem Estar (bens)
06/21
02

020201

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Programa Saúde e Bem Estar (serviços)
06/21
03

020201

0,00
0201200400
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Programa Pombal 65+ (Mat. didat.)
02/21
01

020302

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,001.800,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Programa Pombal 65+ (serviços)
02/21
02

020302

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00400,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Programa Pombal 65+ (bens)
02/21
03

020302

0,00
0202120700
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00200,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Programa Pombal 65+ (seguros)
02/21
04

020302

0,00
0201200400
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00200,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACOMISSÃO SOCIAL da Freguesia de Pombal

(mat. didático)

26/21
01

020302

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACOMISSÃO SOCIAL da Freguesia de Pombal

(bens)

26/21
02

020302

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 0,00 0,00A

FÓRUM FAMÍLIAS (bens)
30/21
01

020302

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

FÓRUM FAMÍLIAS (serviços)
30/21
02

020302

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

ECO Freguesias (bens)
07/21
01

020406
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2021

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00450,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

ECO Freguesias (serviços)
07/21
02

020406

0,00
0202170000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

ECO Freguesias (public.)
07/21
03

020406

0,00
0407019900
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00200,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Eco freguesias - Donativos
07/21
04

020406

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Gala do Prémio Literário … (bens)
05/21
01

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00450,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Gala do Prémio Literário … (serviços)
05/21
02

020501

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,002.500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Gala do Prémio Literário … (premios)
05/21
03

020501

0,00
0202170000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Gala do Prémio Literário … (public.)
05/21
04

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00250,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Dia Nacional dos Centros Históricos (serviços)
08/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Dia Nacional dos Centros Históricos (bens)
08/21
02

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Festival OH da Praça – 3ª edição (serviços)
09/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00250,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Festival OH da Praça – 3ª edição (bens)
09/21
02

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AComemorações da Elevação Pombal a Cidade

(serviços)

17/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AComemorações da Elevação Pombal a Cidade

(bens).

17/21
02

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,0012.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Crianças ao Palco 10 (serviços)
18/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Crianças ao Palco 10 (bens)
18/21
02

020501

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Crianças ao Palco 10 (premios)
18/21
03

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACINEPOMBAL – Curtas metragens e Cinema

ao Ar Livre (serviços)

20/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0020,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACINEPOMBAL – Curtas metragens e Cinema

ao Ar Livre (bens)

20/21
02

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACiclo de Teato Amador pelas Aldeias da

Freguesia (serviços)

24/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 0,00 0,00ACiclo de Teato Amador pelas Aldeias da

Freguesia (bens)

24/21
02

020501

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,004.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

ROTA do PAI NATAL (ofertas)
27/21
01

020501

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACULTURA NA ESCOLA - Oficinas Culturais

(bens)

28/21
01

020501

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ACULTURA NA ESCOLA - Oficinas Culturais

(serviços)

28/21
02

020501

0,00
0202200600
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,007.500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AGala do Prémio Literário … (publicação do

livro.)

05/21
05

020501
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FimInícioFCAAAC

Datas
Fonte de

Financiamento

FREGUESIA DE POMBAL

Plano Plurianual de Ações - Inicial

Forma de
realização

Rúbrica
orçamental

Designação do projeto
Número do

projeto
Objectivo

Outros20252024202320222021

Períodos seguintes
Fase de

execução

Estimativa
de

realização
do período

2020

Realizado
em

períodos
anteriores

Total
Previsto

Pagamentos

2021

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,001.150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Pombal em Rolamentos – 3ª edição (serviços)
01/21
01

020502

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00350,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Pombal em Rolamentos – 3ª edição (premios)
01/21
02

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Pombal em Rolamentos – 3ª edição (bens)
01/21
03

020502

0,00
0202120700
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0010,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00APombal em Rolamentos – 3ª edição (out.

seguros)

01/21
04

020502

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ATorneio da Freguesia de Pombal - Inter Aldeias

(premios)

03/21
01

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,0075,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ATorneio da Freguesia de Pombal - Inter Aldeias

(bens)

03/21
02

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,0075,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ATorneio da Freguesia de Pombal - Inter Aldeias

(serviços)

03/21
03

020502

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00400,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A4ª Gala do Desporto da Freguesia de Pombal

(premios)

04/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00450,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A4ª Gala do Desporto da Freguesia de Pombal

(serviços)

04/21
02

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A4ª Gala do Desporto da Freguesia de Pombal

(bens)

04/21
03

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A6º Torneio Jovem de Xadrez da Freguesia de

Pombal (bens)

12/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0010,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A6º Torneio Jovem de Xadrez da Freguesia de

Pombal (serviços)

12/21
02

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00450,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Pombalíadas – 3ª edição (bens)
13/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Pombalíadas – 3ª edição (serviços)
13/21
02

020502

0,00
0202120700
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00300,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00APombalíadas – 3ª edição (seguro ac. pes.

outros)

13/21
03

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

1º Torneio de Probótica (bens)
14/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

1º Torneio de Probótica (serviços)
14/21
02

020502

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

1º Torneio de Probótica (premios)
14/21
03

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Festa da Criança (bens)
15/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Festa da Criança (serviços)
15/21
02

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00350,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AProjeto-piloto de Motricidade no Pré-Escolar

(bens)

22/21
02

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00AProjeto-piloto de Motricidade no Pré-Escolar

(serviços)

22/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00125,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ASemana Gastronómica "Sabores do Mercado"

(serviços)

23/21
01

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00125,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ASemana Gastronómica "Sabores do Mercado"

(bens)

23/21
02

020502
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FimInícioFCAAAC

Datas
Fonte de

Financiamento

FREGUESIA DE POMBAL

Plano Plurianual de Ações - Inicial

Forma de
realização

Rúbrica
orçamental

Designação do projeto
Número do

projeto
Objectivo

Outros20252024202320222021

Períodos seguintes
Fase de

execução

Estimativa
de

realização
do período

2020

Realizado
em

períodos
anteriores

Total
Previsto

Pagamentos

2021

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00200,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A3ª Caminhada aldeias históricas da Sicó - Vale

e Arroteia (serviços)

25/21
01

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A3ª Caminhada aldeias históricas da Sicó vale e

Arroteia (bens)

25/21
02

020502

0,00
0201150000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,001.500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00O

Festa da Criança (ofertas)
15/21
03

020502

0,00
0202170000
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00APombal em Rolamentos – 3ª edição

(publicidade)

01/21
05

020502

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Dia das Bicicletas  (bens)
33/21
01

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Dia das Bicicletas (serviços)
33/21
02

020502

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320,003.320,0031/12/202101/01/20210,00 0,00 0,00ABIOARTES 2020 – 3º Festival de Folclore da

Freguesia de Pombal (serviços)

21/21
01

030401

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ABIOARTES 2020 – 3º Festival de Folclore da

Freguesia de Pombal (bens)

21/21
02

030401

0,00
0201210200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ASTART UP Pombal Estratégia e

empreendedorismo (bens)

32/21
01

030500

0,00
0202250200
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ASTART UP Pombal Estratégia e

empreendedorismo (serviços)

32/21
02

030500

0,00Total 0,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

70.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.680,00
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPA Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

0201150000010000 Prémios, condecorações e ofertas
350,00Pombal em Rolamentos – 3ª edição (premios)0201/21020502

100,00Torneio da Freguesia de Pombal - Inter Aldeias (premios)0103/21020502

400,004ª Gala do Desporto da Freguesia de Pombal (premios)0104/21020502

2.500,00Gala do Prémio Literário … (premios)0305/21020501

150,001º Torneio de Probótica (premios)0314/21020502

500,00Crianças ao Palco 10 (premios)0318/21020501

4.000,00ROTA do PAI NATAL (ofertas)0127/21020501

1.500,00Festa da Criança (ofertas)0315/21020502

96,94%9.500,009.800,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0201200400010000 Material didático
500,00Programa Pombal 65+ (Mat. didat.)0102/21020302

200,00COMISSÃO SOCIAL da Freguesia de Pombal (mat. didático)0126/21020302

41,18%700,001.700,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0201210200010000 Outros bens - Eventos
150,00Pombal em Rolamentos – 3ª edição (bens)0301/21020502

400,00Programa Pombal 65+ (bens)0302/21020302

75,00Torneio da Freguesia de Pombal - Inter Aldeias (bens)0203/21020502

150,004ª Gala do Desporto da Freguesia de Pombal (bens)0304/21020502

50,00Gala do Prémio Literário … (bens)0105/21020501

500,00Programa Saúde e Bem Estar (bens)0206/21020201

300,00ECO Freguesias (bens)0107/21020406

500,00Dia Nacional dos Centros Históricos (bens)0208/21020501

250,00Festival OH da Praça – 3ª edição (bens)0209/21020501

20,00Assembleia das Crianças da Freguesia de Pombal 3ª edição (bens)0210/21020102

3.000,00Férias Felizes (bens)0311/21020102

50,006º Torneio Jovem de Xadrez da Freguesia de Pombal (bens)0112/21020502

450,00Pombalíadas – 3ª edição (bens)0113/21020502

150,001º Torneio de Probótica (bens)0114/21020502

100,00Festa da Criança (bens)0115/21020502

250,00Balcão Digital (bens)0216/21010101

20,00Comemorações da Elevação Pombal a Cidade (bens).0217/21020501

300,00Crianças ao Palco 10 (bens)0218/21020501

20,00CINEPOMBAL – Curtas metragens e Cinema ao Ar Livre (bens)0220/21020501

500,00
BIOARTES 2020 – 3º Festival de Folclore da Freguesia de Pombal
(bens)

0221/21030401

350,00Projeto-piloto de Motricidade no Pré-Escolar (bens)0222/21020502

125,00Semana Gastronómica "Sabores do Mercado" (bens)0223/21020502

50,00Ciclo de Teato Amador pelas Aldeias da Freguesia (bens)0224/21020501

50,003ª Caminhada aldeias históricas da Sicó vale e Arroteia (bens)0225/21020502

100,00COMISSÃO SOCIAL da Freguesia de Pombal (bens)0226/21020302

50,00CULTURA NA ESCOLA - Oficinas Culturais (bens)0128/21020501

100,00JUNTA DE PORTAS ABERTAS (bens)0129/21010101

100,00FÓRUM FAMÍLIAS (bens)0130/21020302

700,00Unidade Local de PROTEÇÃO CIVIL (bens)0131/21010201

50,00START UP Pombal Estratégia e empreendedorismo (bens)0132/21030500

50,00Dia das Bicicletas  (bens)0133/21020502

100%8.960,008.960,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPA Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

0202109900010000 Outros transportes
5.000,00Férias Felizes (o. transportes)0111/21020102

100%5.000,005.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0202120700010000 Seguros de acidentes pessoais - Eventos
10,00Pombal em Rolamentos – 3ª edição (out. seguros)0401/21020502

200,00Programa Pombal 65+ (seguros)0402/21020302

300,00Pombalíadas – 3ª edição (seguro ac. pes. outros)0313/21020502

100%510,00510,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0202170000010000 Publicidade
1.000,00Gala do Prémio Literário … (public.)0405/21020501

100,00ECO Freguesias (public.)0307/21020406

50,00Pombal em Rolamentos – 3ª edição (publicidade)0501/21020502

79,31%1.150,001.450,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0202200600010000 Publicação de livro
7.500,00Gala do Prémio Literário … (publicação do livro.)0505/21020501

100%7.500,007.500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0202250200010000 Serviços - Eventos culturais e outros
1.150,00Pombal em Rolamentos – 3ª edição (serviços)0101/21020502

1.800,00Programa Pombal 65+ (serviços)0202/21020302

75,00Torneio da Freguesia de Pombal - Inter Aldeias (serviços)0303/21020502

450,004ª Gala do Desporto da Freguesia de Pombal (serviços)0204/21020502

450,00Gala do Prémio Literário … (serviços)0205/21020501

500,00Programa Saúde e Bem Estar (serviços)0306/21020201

450,00ECO Freguesias (serviços)0207/21020406

250,00Dia Nacional dos Centros Históricos (serviços)0108/21020501

4.000,00Festival OH da Praça – 3ª edição (serviços)0109/21020501

20,00
Assembleia das Crianças da Freguesia de Pombal 3ª edição
(serviços)

0110/21020102

10.000,00Férias Felizes (serviços)0211/21020102

10,006º Torneio Jovem de Xadrez da Freguesia de Pombal (serviços)0212/21020502

50,00Pombalíadas – 3ª edição (serviços)0213/21020502

150,001º Torneio de Probótica (serviços)0214/21020502

150,00Festa da Criança (serviços)0215/21020502

250,00Balcão Digital (serviços)0116/21010101

20,00Comemorações da Elevação Pombal a Cidade (serviços)0117/21020501

12.000,00Crianças ao Palco 10 (serviços)0118/21020501

20,00Boletim informativo da Freguesia de Pombal (serviços)0119/21010101

20,00CINEPOMBAL – Curtas metragens e Cinema ao Ar Livre (serviços)0120/21020501

3.320,00
BIOARTES 2020 – 3º Festival de Folclore da Freguesia de Pombal
(serviços)

0121/21030401

100,00Projeto-piloto de Motricidade no Pré-Escolar (serviços)0122/21020502

125,00Semana Gastronómica "Sabores do Mercado" (serviços)0123/21020502

100,00Ciclo de Teato Amador pelas Aldeias da Freguesia (serviços)0124/21020501

200,003ª Caminhada aldeias históricas da Sicó - Vale e Arroteia (serviços)0125/21020502

50,00CULTURA NA ESCOLA - Oficinas Culturais (serviços)0228/21020501

100,00JUNTA DE PORTAS ABERTAS (serviços)0229/21010101

100,00FÓRUM FAMÍLIAS (serviços)0230/21020302
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPA Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

150,00Unidade Local de PROTEÇÃO CIVIL (serviços)0231/21010201

50,00START UP Pombal Estratégia e empreendedorismo (serviços)0232/21030500

50,00Dia das Bicicletas (serviços)0233/21020502

100%36.160,0036.160,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0407010300010000 Inst. s/ fins lucr.- S.pro.soc. - Regime solidariedade
1.000,00Programa Saúde e Bem Estar (I. s. f. l. - reg solid)0106/21020201

40,0%1.000,002.500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0407019900010000 Outras
200,00Eco freguesias - Donativos0407/21020406

50,0%200,00400,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:
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FimInícioFCAAAC

Datas
Fonte de

Financiamento

FREGUESIA DE POMBAL

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Forma de
realização

Rúbrica
orçamental

Designação do projeto
Número do

projeto
Objectivo

Outros20252024202320222021

Períodos seguintes
Fase de

execução

Estimativa
de

realização
do período

2020

Realizado
em

períodos
anteriores

Total
Previsto

Pagamentos

2021

0,00
0701030103
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00AObras de beneficiação do Edifício Sede da

Freguesia

02/21
01

010101

0,00
0701159900
010000 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 15.000,003.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Outros investimentos
31/21
01

010101

0,00
0701030501
010000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,001.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00AConservação e Reparação de Escolas do

1ºCEB e Pré Escolar

03/21
01

020101

0,00
0701100202
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Equipamento Escolar
24/21
01

020102

0,00
0701020102
010000 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 115.000,0023.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00ORep. e benef. da habitação div. munícipes

carenciados_AMPARHA e outros

01/21
01

020302

0,00
0701040701
010000 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 6.250,001.250,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00A

Reconstrução/beneficiação de Fontenários
12/21
01

020404

0,00
0701041301
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00A

Gestão e Conservação de Balnearios
14/21
01

020406

0,00
0701040500
010000 9.655,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.553,25189.897,7531/12/202101/01/20209,76 34,92 55,32EAmpliação e Requalificação do Parque de

Merendas do Cotrofe.

16/20
01

020406

0,00
0701010000
010000 5.914,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.914,2615.000,0031/12/202101/01/20200,00 100,00 0,00OAquisição de terreno anexo ao Parque de

Merendas do Cotrofe

26/20
01

020406

0,00
0701040500
010000 0,00 53.426,79 53.426,79 53.426,79 53.426,79 0,00 267.133,9553.426,7931/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00A

Manutenção de Espaços Verdes
06/21
01

020406

0,00
0701040500
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,005.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Requalificação de Parque de Lazer na Guístola
07/21
01

020406

0,00
0701040500
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,003.800,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00A

Miradouro da Sicó
08/21
01

020406

0,00
0701040500
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,003.800,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00ARequalificação da zona envolvente à Ermida

dos Malhos

09/21
01

020406

0,00
0701040601
010000 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 1.250,00250,0031/12/202501/01/20210,00 0,00 0,00AGestão e Conservação de Equipamentos

Desportivos

11/21
01

020502

0,00
0701040500
010000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,001.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00A

Beneficiação/reparação de Parques Infantis
10/21
01

020502

0,00
0701100205
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.697,1625.697,1631/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00OInstalação de carregadores para viaturas

elétricas

27/21
01

030200

0,00
0701040101
010000 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 125.000,0025.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00AAbertura de estradas e Conservação Bermas e

Caminhos

04/21
01

030301

0,00
0701040102
010000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,001.000,0031/12/202501/01/20210,00 0,00 0,00AConservação e Reparação de Calcetamentos

de Ruas e Passeios

05/21
01

030301

0,00
0701040901
010000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,001.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00AColocação e Manutenção de Sinalização

Toponimica

13/21
01

030301

0,00
0701041302
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00AConservação e Colocação de Abrigos de

Passgeiros

15/21
01

030301

0,00
0701150100
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00500,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00O

Pombal Pedonal
30/21
01

030402

0,00
0701060201
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Reparação/transformação de viaturas
16/21
01

030501

0,00
0702050100
010000 0,00 12.643,92 12.643,92 12.715,91 0,00 0,00 56.275,1918.271,4431/12/202401/01/20210,00 100,00 0,00O

Aquisição  de duas viaturas elétricas
32/21
01

030501

0,00
0701090000
010000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,001.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Aquisição de equipamento Administrativo
22/21
01

030502

@FreSoft Página: 1 de 2Utilizador: isart23-12-2020



FimInícioFCAAAC

Datas
Fonte de

Financiamento

FREGUESIA DE POMBAL

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Forma de
realização

Rúbrica
orçamental

Designação do projeto
Número do

projeto
Objectivo

Outros20252024202320222021

Períodos seguintes
Fase de

execução

Estimativa
de

realização
do período

2020

Realizado
em

períodos
anteriores

Total
Previsto

Pagamentos

2021

0,00
0701070000
010000 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7.500,001.500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Aquisição de Equipamento Informático
17/21
01

030503

0,00
0701080000
010000 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 12.500,002.500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Aquisição de Software Informático diverso
18/21
01

030504

0,00
0701080000
010000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,001.000,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00OAPP GEOPOMBAL p/ sinalização de

ocorrências

19/21
01

030504

0,00
0701080000
010000 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 100,0020,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

APP Banco de coletividades
20/21
01

030504

0,00
0701080000
010000 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 100,0020,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

APP Pombal Emprego Jovem
21/21
01

030504

0,00
0701110000
010000 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 7.500,001.500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Ferramentas e Utensilios
28/21
01

030506

0,00
0701100203
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Equipamento de Hotelaria
25/21
01

030507

0,00
0701120000
010000 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 1.250,00250,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Artigos e Objectos de Valor
29/21
01

030508

0,00
0701100204
010000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00500,0031/12/202501/01/20210,00 100,00 0,00O

Aquisição de equipamento básico diverso
26/21
01

030509

0,00
0701100201
010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,0080.000,0031/12/202101/01/20210,00 100,00 0,00O

Aquisição de trator com braço destroçador
23/21
01

030509

0,00Total 15.569,76

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

463.183,14 133.860,71 133.860,71 133.932,70 121.216,79 0,00 1.001.623,81
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPI Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

0701010000010000 Terrenos
15.000,00Aquisição de terreno anexo ao Parque de Merendas do Cotrofe0126/20020406

100%15.000,0015.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701020102010000 Reparação e beneficiação da habitação de munícipes carenciados

23.000,00
Rep. e benef. da habitação div. munícipes carenciados_AMPARHA e
outros

0101/21020302

100%23.000,0023.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701030103010000 Instalações de Serviços
500,00Obras de beneficiação do Edifício Sede da Freguesia0102/21010101

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701030501010000 Conservação e rep. escolas EB1 e Pré-Escolar
1.000,00Conservação e Reparação de Escolas do 1ºCEB e Pré Escolar0103/21020101

100%1.000,001.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701040101010000 Abertura, conserv. e limpeza de estradas bermas e caminhos
25.000,00Abertura de estradas e Conservação Bermas e Caminhos0104/21030301

100%25.000,0025.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701040102010000 Conservação e rep. calcetamentos em ruas e passeios
1.000,00Conservação e Reparação de Calcetamentos de Ruas e Passeios0105/21030301

100%1.000,001.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701040500010000 Parques e jardins
189.897,75Ampliação e Requalificação do Parque de Merendas do Cotrofe.0116/20020406

1.000,00Beneficiação/reparação de Parques Infantis0110/21020502

53.426,79Manutenção de Espaços Verdes0106/21020406

5.000,00Requalificação de Parque de Lazer na Guístola0107/21020406

3.800,00Miradouro da Sicó0108/21020406

3.800,00Requalificação da zona envolvente à Ermida dos Malhos0109/21020406

100%256.924,54256.924,54Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701040601010000 Gestão, conservação e rep. de equip. desportivos
250,00Gestão e Conservação de Equipamentos Desportivos0111/21020502

100%250,00250,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPI Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

0701040701010000 Construção e Rep. de Chafarizes , Fontanarios e Rede de Agua
1.250,00Reconstrução/beneficiação de Fontenários0112/21020404

100%1.250,001.250,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701040901010000 Colocação e manutenção de sinalização toponímica
1.000,00Colocação e Manutenção de Sinalização Toponimica0113/21030301

100%1.000,001.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701041301010000 Gestão e conserv. balneários, lavadouros e sanitários
500,00Gestão e Conservação de Balnearios0114/21020406

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701041302010000 Conservação e colocação de abrigos de passageiros
500,00Conservação e Colocação de Abrigos de Passgeiros0115/21030301

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701060201010000 Viaturas de transporte
500,00Reparação/transformação de viaturas0116/21030501

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701070000010000 Equipamento informático
1.500,00Aquisição de Equipamento Informático0117/21030503

100%1.500,001.500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701080000010000 Software Informático
2.500,00Aquisição de Software Informático diverso0118/21030504

1.000,00APP GEOPOMBAL p/ sinalização de ocorrências0119/21030504

20,00APP Banco de coletividades0120/21030504

20,00APP Pombal Emprego Jovem0121/21030504

100%3.540,003.540,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701090000010000 Equipamento administrativo
1.000,00Aquisição de equipamento Administrativo0122/21030502

100%1.000,001.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPI Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

0701100201010000 Máquinas e tratores
80.000,00Aquisição de trator com braço destroçador0123/21030509

100%80.000,0080.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701100202010000 Equipamento escolar
500,00Equipamento Escolar0124/21020102

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701100203010000 Equipamento de hotelaria
500,00Equipamento de Hotelaria0125/21030507

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701100204010000 Equipamento básico diverso
500,00Aquisição de equipamento básico diverso0126/21030509

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701100205010000 Instalação de carregadores para viaturas elétricas
25.697,16Instalação de carregadores para viaturas elétricas0127/21030200

100%25.697,1625.697,16Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701110000010000 Ferramentas e utensílios
1.500,00Ferramentas e Utensilios0128/21030506

100%1.500,001.500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701120000010000 Artigos e objectos de valor
250,00Artigos e Objectos de Valor0129/21030508

100%250,00250,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701150100010000 Pombal Pedonal
500,00Pombal Pedonal0130/21030402

100%500,00500,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:

0701159900010000 Outros investimentos
3.000,00Outros investimentos0131/21010101

100%3.000,003.000,00Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:
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FREGUESIA DE POMBAL

Relação Orçamento/PPI Inicial - Em Aberto

SomaDescriçãoPPAClassificação Funcional

2021

0702050100010000 Aquisição de duas viaturas elétricas
18.271,44Aquisição  de duas viaturas elétricas0132/21030501

100%18.271,4418.271,44Total Orçamentado: Total
Projectos:

Perc. Invest:
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