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----------------------------ATA NÚMERO DOIS --------------------------
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, pelas
vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia, reuniu em sessão
ordinária a Assembleia de Freguesia de Salir de Matos. ------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Presentes: ---------------------------
Paulo Sérgio da Silva Gaspar ----------------------------------------------------
Alexandra Isabel Caetano Noronha -----------------------------------------------
Ana Rute da Silva Rego -------------------------------------------------------------
João Fialho Coutinho Rosa ---------------------------------------------------------
Cátia Sofia Ribeiro Bernardino ----------------------------------------------------
Dionísia Apolinário Sábio Tavares------------------------------------------------
Abílio Tavares da Nazaré -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Ausentes: ----------------------------
Andreia M. Madeira Santos, substituída por Edite Maria Eusébio Rosa. ----
Hélio Manuel Sousa Rosa, substituído por João Luís Seixas Coutinho Rosa.
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Membros da Junta de Freguesia Presentes: ----------------------------------
Presidente: Rui Manuel Ribeiro Jacinto e Tesoureira Susana Isabel
Henrique dos Santos. ----------------------------------------------------------------
Esteve também presente a funcionária da Junta de Freguesia, Maria
Manuela Ferreira Luís de Sousa. ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hora de Abertura: ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pelas vinte e uma horas, o Presidente da Mesa de Assembleia declarou
aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ata da Reunião Anterior: ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida a ata da reunião do dia vinte de outubro de dois mil e
dezassete, foi posta a discussão e aprovação, tendo sido aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano
Financeiro de 2018. Apreciação e Votação. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Alteração ao Regulamento e Tabela Geral das Taxas e
Licenças, a vigorar no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e Votação.
------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto Três – Alteração à Tabela Geral das Taxas e Licenças, a
praticar pela Junta de Freguesia, no quadriénio de 2017/2021.
Apreciação e Votação. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro – Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de
2018. Apreciação e Votação. ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Regimento da Assembleia de Freguesia, a vigorar no
quadriénio de 2017/2021. Apreciação e Votação. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis - Regulamento de Atribuição de Subsídios às
Associações/Instituições. Apreciação e Votação. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Sete - Assuntos do Interesse Geral. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano
Financeiro de 2018. Apreciação e Votação. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia fez uma exposição sobre os documentos
apresentados referentes ao Orçamento de 2018. -----------------
O Senhor Abílio Nazaré refere ter reparado que, não existe uma rubrica
relativa às florestas, sugerindo que o valor da venda dos eucaliptos seja
para este fim. Para além disso, fez uma observação sobre o passeio dos
idosos pois, embora não tenha nada contra, verifica que existem atividades
ao longo do ano da responsabilidade de Câmara Municipal nas quais a
população idosa da Freguesia participa, podendo a verba referente ao
passeio ser canalizada para as coletividades, uma vez que, na opinião do
Senhor Abílio Nazaré, o valor adstrito às mesmas parece ser insuficiente, o
que inviabiliza a descentralização de serviços para a população jovem, que
acaba por procurar respostas na cidade. ------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares questiona o Presidente da Junta de Freguesia
sobre a compra do terreno, uma vez que não está contemplada verba no
Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
explicando que, relativamente às Florestas, foi realizado o Plano de Defesa
da Floresta Contra Incêndios da Freguesia e que o Executivo está
disponível para investir numa charca, mas ainda não existe local para a
mesma. Quanto aos gastos com o passeio para os Seniores, o Executivo
considera-o uma mais-valia pois é muito valorizado pelos nossos fregueses,
embora também considere importante a presença dos mesmos nas festas
organizadas pela Câmara Municipal. O Presidente da Junta expressa que
gostaria de ter Associações de Jovens e que, caso fossem criadas, o
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Executivo estaria disponível para as apoiar, mas que o facto de existir
proximidade da cidade é um fator de peso para os jovens se centralizarem
na mesma, uma vez que já existem respostas em funcionamento nas mais
diversas áreas. De todo o modo, o Presidente reforça que apoiam nas
atividades realizadas para os jovens, como acontece com as festas da
catequese. Quanto à aquisição do terreno, o Presidente explica que o
mesmo está apalavrado e que essa rubrica não aparece no Orçamento
porque a compra será da competêmcia da Câmara Municipal. ----------------
------------------------------------------------------------
Não existindo mais questões, foi proposta a votação. --------------------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Alteração ao Regulamento e Tabela Geral das Taxas e
Licenças, a vigorar no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e Votação.
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia explicou que não existe muitas
alterações, apenas alguns ajustes, sendo o mais significativo referente às
licenças dos canídeos, uma vez que se plicará a taxa máxima aos “cães
perigosos” (entenda-se, cães que já atacaram alguém). Realçou também o
aumento quanto às sepulturas de adulto e aos jazigos. Procedeu-se à
votação. -------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Alteração à Tabela Geral das Taxas e Licenças, a
praticar pela Junta de Freguesia, no quadriénio de 2017/2021.
Apreciação e Votação. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que já tinha sido apresentada e após o Senhor Abílio Nazaré
chamar a atenção para um erro de impressão numa data que consta no
respetivo Regulamento, foi colocado a apreciação e votação. -----------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro – Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de
2018. Apreciação e Votação. ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Por não existirem alterações ao anterior Mapa e não existirem questões, o
Presidente da Mesa de Assembleia colocou o mesmo a votação. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Regimento da Assembleia de Freguesia, a vigorar no
quadriénio de 2017/2021. Apreciação e Votação. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Depois de analisado e não existirem questões, o Presidente da Mesa de
Assembleia colocou o msmo a votação.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis - Regulamento de Atribuição de Subsídios às
Associações/Instituições. Apreciação e Votação. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta explica que este Regulamento formaliza o que tem
vindo a ser executado na prática, mas que consideraram importante que
viesse à Assembleia para verificar se os presentes têm sugestões. -----------
A Senhora Dionísia Tavares questionou se a atribuição de subsídios se irá
basear no plano de atividades das associações. ----------------------------------
O Presidente da Junta explica que, de modo a existir algum controlo, é
atribuído um subsídio às associações que abrem com regularidade. Para
além disso, se existirem atividades extra plano de atividades, as mesmas
serão analisadas caso a caso. -------------------------------------------------------
Não existindo mais questões, foi colocado a votação. --------------------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Sete - Assuntos do Interesse Geral. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que referiu que, desde a tomada de posse, continuam com a
equipa no exterior para proceder a limpezas (aquedutos, linhas de água e
vegetação), aproveitando a disponibilidade possível da máquina da Câmara
Municipal. Informou que, há alguns alcatroamentos previstos para 2018. O
Presidente da Junta explicou ainda que têm existido algumas dificuldades
na primeira fase das obras do recinto, mas que estão a unir esforços para
que a obra seja entregue até à Festa do Santo Antão. ---------------------------
A Senhora Dionísia Tavares, referiu que no Rossio a população não está
contente com as obras e sugeriu que o projeto fosse mostrado à população.
Para além disso, questionou se a segunda fase iria ter inicio logo após o
término da primeira. No que se refere aos caixotes do lixo, é questionado se
o sítio definitivo será o atual, uma vez que o enquadramento não é o mais
indicado. -------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta explicou que, o projeto já foi mostrado, mas que tem
sofrido alterações para ser exequível na prática e que a sgunda fase do
projeto só terá inicio após abertura de concurso público, prevendo-se para o
início do próximo ano. Quanto aos caixotes do lixo, não conseguiram
enquadrá-los num sítio mais adequado e há concordância sobre o facto da
solução mais adequada passar por colocar caixotes subterrâneos, mas os
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valores são incomportáveis, não sendo por isso uma opção possível. --------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré, questiona qual o critério utilizado pela Câmara
Municipal para a colocação das valetas em cimento, uma vez que é a
entidade responsável por tal e aponta para o facto de existirem locais onde,
esteticamente, não ficam bem e para o facto de existirem ruas onde
primeiro fazem valetas e só depois alcatroam. -----------------------------------
O Presidente da Junta refere que os critérios existentes para a colocação das
valetas são definidos e avaliados pelos Técnicos, de acordo com o seu
conhecimento técnico e também do plafond existente. Quanto à ordem de
fazer valetas e alcatroar, a empresa já lhe justificou que cada método tem
vantagens e inconvenientes, acabando por ser indiferente. ---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa de Assembleia de
Freguesia, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que
foi lida e aprovada pelos presentes em Assembleia de Freguesia, para
produzir efeitos imediatos, nos termos do nº 3 e nº 4 do Artº 57, da Lei
75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia: ___________________________

O Primeiro Secretário: ________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


