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----------------------------ATA NÚMERO SEIS ---------------------
Ao dezassete do mês de dezembro 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 -----------------------------------------------
João Fialho Coutinho Rosa ---------------------------------------------------------
Hélio Manuel Sousa 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 Costa. ---
------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Junta de Freguesia Presentes: ----------------------------------
Presidente Rui Manuel Ribeiro Jacinto, Secretário Carlos Miguel Alves da
Conceição. ----------------------------------------------------------------------------
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 e quatro do mês de setembro do
ano dois mil e dezoito, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano
Financeiro de 2019. Apreciação e Votação. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de
2019. Apreciação e Votação. -----------------------------------------------------
Ponto Três – Alteração ao Art.º 18 nº 2 (convocação das sessões) do
Regimento da Assembleia de Freguesia, em vigor no quadriénio de
2017/2021. Apreciação e Votação. -----------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro - Assuntos de Interesse Geral. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Inicio da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano
Financeiro de 2019. Apreciação e Votação. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que referiu não existirem alterações significativas no
documento apresentado, sendo o atual um pouco mais elevado do que o
orçamento de 2018. ------------------------------------------------------------------
Uma vez que a ANAFRE chegou a um consenso com o Governo, o fundo
de financiamento das freguesias foi alterado e cada freguesia do concelho
teve um aumento de 1.633€, auferindo agora 49.610€ em vez dos anteriores
47.967€. ------------------------------------------------------------------
Quanto às receitas dos acordos com a Câmara Municipal, houve um
aumento de 5% em relação ao mandato anterior. --------------------------------
No que se refere às despesas, os custos com o pessoal continuam a ser a
rúbrica mais dispendiosa. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Em resposta ao Senhor Abílio Nazaré, o Presidente da Junta de Freguesia
informou que se preveem obras na Sede, para as quais vão tentar elaborar
candidatura a fundos, e no Centro de Saúde, sendo que já foi estabelecido
contacto com o Engenheiro José Carlos sobre a possibilidade de realizar o
projeto e avançarem com as mesmas. Também foi referido pelo Presidente
da Junta de Freguesia que a Dra. Ângela Cerqueira tem procurado
sensibilizar sobre a importância das obras junto ao ACES, sem sucesso na
sua concretização. ------------------------------------------------------------------A
Senhora Dionísia Tavares indicou que a porta do Centro de Saúde tem uma
mola muito forte, devendo modificar-se o sistema. O Presidente da Junta de
Freguesia confirmou que a intervenção nas casas de banho e nas portas é
prioritária. -------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovado com duas abstenções. ------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de
2019. Apreciação e Votação. -----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia refere que há trabalho no exterior para
mais um colaborador, pelo que estão a negociar com a Câmara. Em último
caso, se a Câmara não autorizar, a Junta tem autonomia para requalificar as
verbas. ---------------------------------------------------------------------------------
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Presentemente a Junta de Freguesia tem quatro colaboradores no exterior,
sendo que três deles se encontram em situação de contrato de emprego de
inserção). ------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovada por unanimidade. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Alteração ao Art.º 18 nº 2 (convocação das sessões) do
Regimento da Assembleia de Freguesia, em vigor no quadriénio de
2017/2021. Apreciação e Votação. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia explicou que este ponto se refere à
questão apresentada na última reunião, sobre a realização da convocatória
aos membros da Assembleia de Freguesia de Salir de Matos por mensagem
de correio eletrónico. ----------------------------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares sugeriu que a documentação fosse enviada
com mais antecedência, pois oito dias é pouco tempo para a sua análise. ---
Procedeu-se à votação e foi aprovada por unanimidade. -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro - Assuntos de Interesse Geral. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia que informou que, para além da aquisição do trator, se
aguarda a chegada de um roça mato. ----------------------------------------------
Quanto às obras no Largo do Rossio, estas tiveram início com dois meses
de atraso, pelo que será difícil o cumprimento do prazo pela empresa
Maquitafo (sediada em Fátima). ---------------------------------------------------
No que se refere ao projeto do Multibanco, este mantém-se. O Presidente
da Junta de Freguesia informou que os assaltantes foram presos e que
levaram 9.500€ da caixa aquando o roubo. --------------------------------------
Em relação ao concurso para a criação da nova imagem da Junta de
Freguesia, já existe uma proposta vencedora. E, presentemente, solicitaram
proposta de orçamento para a execução de um site, sendo obrigatória a sua
existência por questões legais. -----------------------------------------------------
Uma outra informação transmitida é sobre a reabertura do café, que agora
está a ser explorado por um freguês, o Senhor Nuno, cuja proposta
contratual foi no valor de 220€/mês. ----------------------------------------------
Quanto à situação do terreno junto ao centro escolar, por questões fiscais
que prejudicariam uma das proprietárias, prevê-se a compra da totalidade
do terreno pela Câmara Municipal. Em resposta à Senhora Dionísia
Tavares, o Presidente da Junta de Freguesia explicou que a ideia é fazer o
projeto por fases, iniciando-se com o pavilhão poli ou gimnodesportivo. ---
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia passou a palavra aos
membros da Assembleia. -----------------------------------------------------------
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A Senhora Edite Costa referiu que na Rua Principal de São Domingos a
estrada abateu. Para além disso, informou também que, do Valado de Santa
Quitéria para São Domingos, há um poste na estrada e que após o edifício
de Turismo Rural se verifica pouco cuidado com a limpeza: existem silvas
e eucaliptos com pernadas. ---------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a situação da Rua
Principal já foi vista. Quanto à falta de limpeza, a zona em questão pertence
a Alcobaça, pelo que o seu colega, o Senhor Leonel, já foi informado. ------
----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré pediu a palavra para agradecer o convite para o
Jantar de Autarcas de 2018. -----------------------------------------------------
Não obstante, referiu a necessidade de melhoria na iluminação, solicitando
a intervenção do Executivo na responsabilização da EDP sobre esta
matéria: existem lâmpadas na via pública fundidas e é necessário aumentar
candeeiros nalguns locais (por exemplo: no campo de futebol e no
cruzamento do Vale da Quinta). O Senhor Abílio Nazaré informou ainda
que nessa mesma estrada há canas a cair para a via de circulação e que na
estrada dos Cabreiros para o Guisado está um aqueduto partido. Quanto às
obras do Largo do Rossio, o Senhor Abílio Nazaré questiona se não é
possível expor o projeto, uma vez que o mesmo foi visualizado há cerca de
três anos, não estando na memória presente dos fregueses, ao que o
Presidente da Junta de Freguesia respondeu que o projeto poderá, de facto,
ser exposto. ----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares parabenizou o Executivo pela compra da
totalidade do terreno, reforçando que, mesmo sendo para desenvolver de
forma faseada por não haver verba para o investimento total, é de louvar. O
Presidente da Junta de Freguesia explicou que, inicialmente, a Câmara
defendia a compra de parte do terreno uma vez que o custo da sua
totalidade é de 140.000€. Considera que seria muito positivo que até ao
final do mandato o terreno estivesse comprado e o projeto realizado. --------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao centro escolar, a Senhora Dionísia Tavares alerta para o facto de
continuar a chover no pavilhão e nos corredores e existirem salas onde
ainda falta colocar os quadros elétricos. ------------------------------------------
Para além disso, apontou a existência de poucos postes públicos de
eletricidade na Rua da Brejoeira, sendo que alguns deles nem funcionam.
Em relação à Rua de Santo António e à sinalética utilizada (sentido
proibido), têm havido acidentes aos domingos, pelo que seria importante
criar uma solução. --------------------------------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares realçou que seria positivo colocar o projeto no
Largo do Rossio e a Senhora Cátia Bernardino sugeriu expô-lo também no
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Facebook da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra explicando que a Junta
já tentou apoiar na resolução de alguns problemas do centro escolar, mas
que nem tudo está na sua competência, não podendo por isso intervir
diretamente. ---------------------------------------------------------------------------
Quanto aos acidentes ocorridos, o Engenheiro já foi ao local, mas ainda não
encontrou uma solução permanente para a Rua de Santo António. ------
Em relação aos aspetos relacionados com a EDP, houve na semana passada
uma reunião entre o Presidente da Câmara e o responsável daquela
empresa: encontram-se cerca de oitocentas iluminárias fundidas no
concelho, sendo que o normal é ter cerca de cem/cento e vinte fundidas. A
EDP responsabilizou-se por minimizar a situação (está contemplada a
iluminação da freguesia de Salir de Matos), mas não há prazos definidos. --
O Presidente da Junta de Freguesia informa que as iluminárias que foram
colocadas à frente da Junta de Freguesia têm postes reaproveitados e
devidamente pintados. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme indicado, o Senhor José Sobrinho editou um livro, “Antes que se
apague a memória”, oferecendo um exemplar a cada elemento da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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: ________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


