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----------------------------ATA NÚMERO TRÊS --------------------------
Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, 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 -----------------------------------------------
Andreia Margarida Madeira Santos -----------------------------------------------
Ana Rute da Silva Rego -------------------------------------------------------------
Dionísia Apolinário Sábio Tavares------------------------------------------------
Abílio Tavares da Nazaré -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Ausentes: ----------------------------
João Fialho Coutinho Rosa, substituído por Edite Maria Eusébio Costa. ---
Hélio Manuel Sousa Rosa, substituído por Marta Lopes S. Vicente. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Junta de Freguesia Presentes: ----------------------------------
Presidente Rui Manuel Ribeiro Jacinto, Secretário Carlos Miguel Alves da
Conceição 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. ----------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia usou da palavra para formalizar um
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Henrique Lopes Henriques, avô da
Sra. Susana Santos, membro da Junta de Freguesia. ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ata da Reunião Anterior: ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida a ata da reunião do dia dezoito do mês de dezembro do ano
dois mil e dezassete, foi colocada a discussão e aprovação, tendo sido
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia solicitou a introdução de um novo
ponto na Ordem do dia referente ao Mapa Síntese de Bens Inventariados de
2017 à qual ninguém se opôs, passando este a ser o Ponto Cinco, antes do
Ponto de Assuntos de Interesse Geral. ----------------------------------------
Ponto Um – Apresentação e Votação da Prestação de Contas, Relativa
ao Ano Financeiro de 2017. -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto Dois – Apresentação e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano PPI e AMR, para o Ano Financeiro de 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Delegação de competências, Acordo de Execução da
Câmara Municipal à Junta de Freguesia e Protocolo para Apoio às
Freguesias no Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos
Interesses Próprios das Populações. Apreciação e votação. ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro – Sistema de Controlo Interno da Junta de Freguesia,
para o quadriénio de 2017/2021. Apreciação. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Mapa Síntese de Bens Inventariados de 2017. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis - Assuntos do Interesse Geral. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Apresentação e Votação da Prestação de Contas, Relativa
ao Ano Financeiro de 2017. -------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------O
Presidente da Junta de Freguesia fez uma exposição sobre o documento
apresentado, destacando a execução da receita no valor de 186 158,18€
(87,49%) e da despesa no valor de 136 340,77€ (73,24%). No que se refere
à despesa, as duas rubricas mais dispendiosas continuam a ser as despesas
com o pessoal e as reparações e limpeza de caminhos e afins. ----------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré referiu que, o gasto com o passeio dos idosos foi
superior ao expectável, que a rúbrica da Fábrica da Igreja, contempla
apenas uma tranferência no valor de 115,00€ (cento e quinze euros) que,
não houve alteração à rubrica do cemitério e questionou ainda a razão de
não se verificar qualquer rubrica, para efeitos da compra do terreno junto
ao centro escolar. --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia explicou que o anterior relatório de
contas era mais intuitivo, mas foi necessário fazer a mudança para o atual
programa informático. Confirmou que de facto, o gasto no passeio dos
idosos foi superior ao previsto, explicou que a Junta de Freguesia também
apoiou a Fábrica da Igreja de outras formas, nomeadamente suportando os
custos com todo o trabalho realizado no exterior do Centro Pastoral, porém
esses apoios pelo seu teor, estão contemplados noutras rúbricas do referido
relatório de contas. -------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia confirmou que não houve alteração no
valor de intervenção no cemitério e que a compra do terreno não é atribuída
à Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Dionísia Tavares questiona de quem é a responsabilidade das
reparações na escola, uma vez que sempre choveu no balneário e não houve
reparação, também chove na entrada da escola, estiveram sem
aquecimento, entre outras situações. ----------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia refere que as pequenas reparações são
da competência da Junta, nomeadamente arranjo de estores, autoclismos e
tampas de sanita. Porém, os grandes arranjos são da competência da
Câmara Municipal, sendo que a Vereadora da Educação já reuniu com pais
e com o professor responsável estando as situações identificadas. ------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Não existindo mais questões, foi proposta a votação. --------------------------
Aprovado com duas abstenções. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Apresentação e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano PPI e AMR, para o Ano Financeiro de 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que referiu existir um saldo de 46 521,33€, mas que o
Executivo pensa não usar 20 000€ do referido saldo, sendo que, se for
necessário, poderá ser realizada uma revisão ao Orçamento numa próxima
Assembleia. Para além disso, explicou o que algumas das rúbricas incluem
e referiu que, após a explosão, alguns materiais ficaram danificados pelo
que consideram importante a sua substituição e o melhoramento das
condições para funcionários e utilizadores do espaço da Junta de Freguesia.
O Presidente da Junta destaca a nova rúbrica “ATM – construção das
infraestruturas” uma vez que já está realizado o acordo com a CA e refere
que o Executivo considera ser um investimento importante (a Junta é
responsável por fazer a estrutura e colocar uma porta de grade) pois irá
servir a população de Salir de Matos e não só. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré questionou qual o local para a instalação do ATM
e quando se prevê estar pronto. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia informou que ficará no canto da escola,
virado para o Centro de Saúde e para a Junta de Freguesia. No que se
refere ao tempo para a finalização da obra, não existe uma data em
concreto, mas refere que vão tentar agilizar as burocracias para abreviar o
processo, uma vez que se calcula que após o pedido demore cerca de um
mês ou um mês e meio a colocar o ATM. ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Delegação de competências, Acordo de Execução da
Câmara Municipal à Junta de Freguesia e Protocolo para Apoio às
Freguesias no Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos



4

Interesses Próprios das Populações. Apreciação e votação.----------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Foi explicado pelo Presidente da Junta de Freguesia que o Acordo de
Execução da Câmara Municipal à Junta de Freguesia não será para votação,
mas para dar conhecimento à Assembleia. ----------------------------
Reforçou o facto de ter havido uma majoração de 5% negociada para os
quatro anos. ---------------------------------------------------------------------------
Sendo que não houve questões, os dois documentos em causa foram
colocados a votação. -----------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro – Sistema de Controlo Interno da Junta de Freguesia,
para o quadriénio de 2017/2021. Apreciação. ---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia explicou que este ponto não será
sujeito a votação, uma vez que o objetivo é apenas dar conhecimento à
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta pede desculpa pelo lapso de não terem dado
conhecimento deste documento à Assembleia na reunião anterior. -----------
------------------------------------------------------------------------------------------
Não havendo dúvidas, o Presidente da Mesa de Assembleia continuou para
o ponto seguinte. ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco – Mapa Síntese de Bens Inventariados de 2017. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia explicou que o mapa apresentado é um
resumo do património e valor patrimonial dos bens que a Junta possui. -----
O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a apreciação e votação. -----
Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis - Assuntos do Interesse Geral. --------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
que começou por explicar que tem havido um período complicado devido à
chuva, motivo pelo qual o pessoal só irá retomar a limpeza de valetas,
manilhas, caixas, sumidouros, entre outros, quando houver melhorias
climatéricas. --------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia referiu que foram colocados railes de
proteção na descida de Barrantes, imperativo para a segurança rodoviária.--
No que se refere à limpeza dos terrenos, houve uma sessão de
esclarecimento no passado dia vinte e seis de março onde foram explicadas
as leis atuais sobre esta matéria. ---------------------------------------------------
No dia dezanove de abril foi a assinatura do Protocolo de Apoio às obras
do Salão Paroquial (criação de salas de catequese) na presença do
Secretário de Estado das Autarquias Locais, o Dr. Carlos Miguel. Este
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Protocolo representa uma ajuda no montante de 50 000 euros, sendo que a
Câmara Municipal também irá dar o seu contributo. ---------------------------
Quanto às obras no Largo do Rossio, o concurso para a empreitada da
segunda fase do projeto terminou a semana passada pelo que, depois de
ultrapassadas as questões burocráticas, as obras irão avançar. ----------------
A Junta de Freguesia encabeçou a lista distrital da Mesa da Assembleia da
ANAFRE tendo ganho a votação – o atual Presidente da ANAFRE é o Dr.
Pedro Pimpão, Presidente da Junta de Pombal. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
A Junta de Freguesia de Salir de Matos também foi nomeada para o
Conselho Geral do Agrupamento D. João II, uma vez que os seus membros
sentiam a necessidade de representação da uma entidade da área rural do
Concelho. -----------------------------------------------------------------------------
Não tendo mais informações para facultar à Assembleia, o Presidente da
Junta de Freguesia disponibilizou-se para responder a questões da mesma.-
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia referiu ter conhecimento da
ocorrência de muitos acidentes na Estrada 567, mais propriamente na zona
do entroncamento dos Infantes para a Ribeira dos Amiais e questiona se
não será possível colocar o piso igual aos que foi colocado nas curvas ao pé
da Frutalvor, local onde se deixaram de registar tantos acidentes, de acordo
com o conhecimento geral. ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré salienta positivamente a colocação dos railes no
lado direito da estrada, em Barrantes, mas refere que também deveriam ser
colocados no lado esquerdo da estrada. -------------------------------------------
Referiu também o facto do exterior do cemitério precisar de intervenção,
nomeadamente nos muros. ----------------------------------------------------------
Em relação à aquisição do terreno situado perto do centro escolar,
questiona se há previsão para a concretização do negócio. --------------------
O Senhor Abílio Nazaré informou que, com a chuva intensa, na estrada dos
Cabreiros para o Guisado há um aqueduto entupido sendo que a água
chegou a passar por cima da estrada, tal como no Casal Clérigo. -------------
Quanto à estrada dos Cabreiros, o Senhor Abílio Nazaré transmitiu que
foram realizados remendos que não resolvem a questão, estando a mesma
quase intransitável. Para solucionar este problema a estrada deveria ser
alcatroada. ----------------------------------------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares informa que se mantém a existência de fossas
de pecuárias a céu aberto: chegam a estar a fazer descargas ao Sábado à
hora de almoço, havendo datas e fotos do sucedido. Questiona se a Junta de
Freguesia tem poder para intervir, uma vez que já tomou todas as
diligências possíveis, já avisou a GNR e fez participações, sem sucesso. ---
Alertou também para o facto do cemitério necessitar de intervenção no seu
interior: está uma torneira avariada, são necessárias obras de melhorias no
espaço, encontra-se uma quantidade exagerada de garrafões que não dão
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um aspeto agradável à entrada do cemitério. A Senhora Dionísia Tavares
questionou se o telheiro que foi anteriormente planeado será realizado. ----
Sendo que na Travessa da Vimeira está um poste de eletricidade a cair para
a estrada, a Senhora Dionísia Tavares questiona se é uma situação da
competência da EDP, o que foi confirmado. -------------------------------------
Em relação à sessão de esclarecimento sobre a limpeza dos terrenos,
lamenta ter sido tardia pois percebeu-se que os fregueses tinham interesse
uma vez que a sala se revelou pequena para tantas pessoas, mas algumas
delas já tinham iniciado a limpeza, cortando demais por não saberem e
terem receio de serem multados caso não cumprissem a lei. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia confirmou se mais alguém queria
tomar a palavra, dando-a de seguida ao Presidente da Junta de Freguesia.
------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto à zona de acidentes da Estrada Municipal 567, o Presidente da
Junta refere ter sido anteriormente alertado, motivo pelo qual falou com o
Engenheiro que explicou que a curto prazo não se previa poder colocar o
piso. Porém, sendo a justificação do Técnico para os acidentes relacionada
com o colimento da estrada e o excesso de velocidade, pensam ir ao local
com o Engenheiro da sinalização para ver o que pode resolver. --------------
No que se refere ao cemitério, estão previstas pinturas, pelo menos
nalgumas partes, e concluir as obras da capela. Entretanto fizeram um
espaço para incinerar madeiras e outros desperdícios, situado perto do
estaleiro. Quanto à questão dos garrafões, ponderam comprar regadores
(embora saibam que noutras freguesias foram roubados) para evitar a
necessidade dos garrafões. O problema está no desrespeito que se verifica,
por exemplo, desaparecem sabonetes e papel higiénico dos Sanitários. ------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sobre o terreno junto ao Centro Escolar o Presidente da Junta de Freguesia
informa que ainda não foi adquirido porque têm de fazer um destaque por
ser um artigo indiviso. Em resposta à sugestão da Senhora Dionísia Tavares
de ser comprado o terreno todo, o Presidente da Junta responde que esta
questão foi debatida com o Presidente da Câmara e que a Câmara
Municipal não está disponível para tal uma vez que é um custo elevado a
parte a ser adquirida ficará em 70.000,00€ (setenta mil euros). ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação ao entupimento dos aquedutos, é explicado que há cerca de três
anos o carro de desentupimento avariou no cruzamento para os Clérigos e
que o Presidente da Junta já questionou várias vezes os serviços, inclusive
o Presidente da Câmara. Foi informado que o carro deve estar arranjado ou
quase arranjado, pelo que irá insistir novamente pois se não tiverem este
auxílio terão de encontrar outra solução. -----------------------------------------
A colocação de alcatrão nos Cabreiros não tem data prevista, mas o
Presidente da Junta refere que tem persistido junto do Engenheiro porque
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quer soluções com alguma rapidez. Entretanto esclarece que nas estradas
brancas só começam as intervenções quando o tempo melhorar. -------------
A Sra. Marta Vicente questionou qual era o critério para remendar buracos
das estradas, uma vez que na sua rua, a Rua do Cruzeiro – Guisado,
remendaram alguns buracos mas não todos. -------------------------------------
Segundo o Presidente da Junta de Freguesia, o critério tem a ver com as
causas que originam os buracos, sendo que uns buracos são da
responsabilidade do SMAS e outros da competência da Câmara. ------------
No que se refere ao despejo das fossas de forma clandestina, o Executivo
pode continuar a fazer as participações à GNR, que por sua vez as remete
para o Ministério do Ambiente. Para além disso, vão tentar expôr na
reunião do Conselho de Segurança esta questão. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Não existindo outras questões, a Senhora Susana Santos pediu a palavra
para a agradecer o voto de pesar em memória do seu avô. ---------------------
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 da alínea b) do Artº 14, da Lei
75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia: ___________________________

O Primeiro Secretário: ________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


