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----------------------------ATA NÚMERO CINCO ---------------------
Aos vinte e quatro do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, pelas
vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia, reuniu em sessão
ordinária e pública 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 Morgado F. da Silva Rego ----------------------------------------------
João Fialho Coutinho Rosa ---------------------------------------------------------
Hélio Manuel Sousa Rosa ----------------------------------------------------------
Cátia Sofia Ribeiro Bernardino ----------------------------------------------------
Abílio Tavares da Nazaré -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Assembleia de Freguesia Ausentes: ----------------------------
Andreia M. Madeira Santos, substituída por Edite Maria Eusébio Costa. ---
Dionísia Apolinário Sábio Tavares, substituída por Anabela Rebelo Sábio.-
------------------------------------------------------------------------------------------
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. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ata da Reunião Anterior: ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida a ata da reunião do dia dezoito do mês de junho do ano dois
mil e dezoito, foi colocada à discussão e aprovação, tendo sido aprovada
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deixou à consideração a hipótese de
convocar a Assembleia de Freguesia de Salir de Matos por correio
eletrónico, o que foi aprovado por unanimidade. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Apresentação e Votação da 2ª Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano, para o Ano Financeiro de 2018. ---------------
Ponto Dois - Assuntos de Interesse Geral. -------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Apresentação e Votação da 2ª Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano, para o Ano Financeiro de 2018. ---------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que explicou que o motivo da revisão ao Orçamento se deve à
aquisição de um trator em segunda mão, um John Deere – modelo 410, no
valor de 12.000€ (doze mil euros). ------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovada por unanimidade. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois - Assuntos do Interesse Geral. -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia começou por informar que o aqueduto
dos Cabreiros foi reparado. ---------------------------------------------------------
Reforçou a necessidade de aquisição do trator para fazer a limpeza e o facto
dos contratos dos candidatos do IEFP estarem a terminar, só ficando dois
elementos ao serviço, uma vez que o IEFP não enviou nenhum candidato
em resposta à última candidatura. -------------------------------------
Quanto à intervenção iniciada no cemitério, o tempo de obra previsto será
superior ao expectável uma vez que é necessário fazer pilares de suporte
novos, para fixação do portão. -----------------------------------------------------
No que se refere às obras no Largo do Rossio, prevê-se o início para
outubro com uma empresa da zona de Fátima. ----------------------------------
Em 30 de setembro será a inauguração da reconstrução do antigo salão,
transformado em salas para a catequese. -----------------------------------------
O Presidente da Junta informou ainda que, existe uma nova lei de finanças
locais, a Lei 55/2018, de 16 agosto, embora existam poucas novidades em
relação às Juntas de Freguesias. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia perguntou se alguém tinha questões e
deu a palavra ao Senhor Abílio Nazaré que começou por agradecer a todos
os envolvidos no “Conhece Salir de Matos?” por mais uma boa iniciativa.-
O Senhor Abílio Nazaré referiu que o Executivo deve acompanhar mais as
coletividades, pois as pessoas andam desmotivadas e pouco otimistas
quanto ao futuro das mesmas. ------------------------------------------------------
Também informou sobre a necessidade de intervenção urgente na Rua
Funda, dos Cabreiros. ---------------------------------------------------------------
Pela inauguração das salas de catequese, o Senhor Abílio Nazaré sugere a
limpeza junto do Chafariz, apesar de ainda estar em obras. -------------------
No que se refere à questão do Multibanco, pediu informação sobre os
desenvolvimentos do processo. ----------------------------------------------------



3

O Senhor Abílio Nazaré questionou se é previsível a ocupação do espaço
do café, que entretanto fechou. ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente, o Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia deu a
palava ao Senhor João Fialho, que começou por felicitar a iniciativa do
“Conheces Salir de Matos?”. Para além disso, questionou se existe alguma
informação referente às Uniões das Freguesias e sobre a possibilidade de se
voltar ao modelo antigo. -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia passou a palavra ao
Presidente da Junta, que começou por fazer um agradecimento a todos os
intervenientes no “Conheces Salir de Matos?”. ---------------------------------
Quanto à existência de pessoas disponíveis para integrar os corpos sociais
das Associações refere que é cada vez mais difícil, não só na freguesia,
como no concelho e em muitas regiões do país. Apesar disso, o Executivo
vai reforçar o alerta na Assembleia Municipal, e vai tentando estar próximo
e disponibilizar ajuda às Associações, embora se perceba que a
responsabilização afasta as pessoas de assumir compromisso nos corpos
associativos. --------------------------------------------------------------------------
No que se refere à intervenção na Rua Funda, o Presidente da Junta de
Freguesia esteve ultimamente no local com o Senhor Engenheiro para
avaliar a possibilidade de avançar com o alcatroamento dessa rua e de
outras, embora ainda não exista qualquer previsão. -----------------------------
Em relação à limpeza do Largo do Rossio, a mesma está prevista para a
sexta-feira anterior à inauguração. ------------------------------------------------
Quanto à instalação do Multibanco, existe aprovação do Banco de Portugal,
mas falta o projeto do Engenheiro, sendo que o Executivo tem insistido na
sua brevidade. ----------------------------------------------------------
Tendo em conta que tinha sido pedida a rescisão de contrato do café, foi
aberto concurso e amanhã serão abertas e analisadas as propostas
entregues. -----------------------------------------------------------------------------
Em termos da alteração ou não do modelo de União de Freguesias, não são
conhecidas posições oficiais de momento. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Não existindo outros assuntos 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: ________________________________________
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O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


