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-------------------------------- ATA NÚMERO SETE --------------------------------
Ao vigésimo quarto dia do mês de abril do ano dois mil e dezanove, 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 ----------------------------------------------------------
Edite Maria Eusébio Rosa --------------------------------------------------------------
Marco André Basílio Rebelo -----------------------------------------------------------
João Luís S. Coutinho Rosa ------------------------------------------------------------
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: --------------------------------
Alexandra Caetano Noronha, substituída por Edite Maria Eusébio Costa.-------
Andreia M. Madeira Santos, substituída por Marco André Basílio Rebelo. -----
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Membros da Junta de Freguesia Presentes: ---------------------------------------
Presidente Rui Manuel Ribeiro Jacinto, 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: -------------------------------------------------------------
Não se procedeu à aprovação da Ata n.º 6 , uma vez que a Senhora Dionísia
Tavares alertou para a inconformidade da mesma e solicitou a sua retificação. --
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto Um – Apresentação e Votação da Prestação de Contas, Relativa ao
Ano Financeiro de 2018 -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Apresentação e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento e às
Grandes Opções do Plano PPI e AMR, para o Ano Financeiro de 2019. -----
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Delegação de competências, Delegação de Competências da
Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Protocolo para Apoio às
Freguesias, no Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos
Interesses Próprios das Populações, com a Freguesia de Salir de Matos.
Apreciação e votação. ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro - Mapa Síntese de Bens Inventariados - 2018. Apreciação. ----
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco - Adenda ao Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças em
vigor no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e votação. ---------------------- -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis - Adenda à Tabela de Taxas e Licenças em vigor no quadriénio
de 2017/2021. Apreciação e votação. ------------------------------------------------ -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Sete - Assuntos de Interesse Geral. ----------------------------------------- -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Início da Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Apresentação e Votação da Prestação de Contas, Relativa ao
Ano Financeiro de 2018. --------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente
da Junta de Freguesia, que procedeu à análise da Prestação de Contas, relativa a
2018 com um total de receitas no valor de 192.895,66€ contra 145.221,26€ de
despesas. ----------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente Rui Jacinto evidenciou o grande volume de despesa
representada pelos gastos com Recursos Humanos, e a necessidade emergente
de mais mão de obra. Também referiu que eventualmente no próximo ano, será
aberto concurso para a contratação de colaboradores. -------------------------------
Mais referiu que outra grande fatia do orçamento, foi canalizada para a
manutenção de caminhos brancos e estradas de alcatrão. ----------------------------
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Com referência na prestação de contas relativamente ao ano de 2018, a
aquisição de uma viatura (trator) no valor de 12.000,00€, encontrando-se já em
actividade e que irá ser utilizada nas tarefas de manutenção dos caminhos. Foi
acordada com a Câmara a comparticipação de 25% na compra da referida
máquina e respectivas alfaias, totalizando uma quantia compreendida entre
18.000,00€ e 19.000,00. Esta contribuição poderá representar um valor
compreendido entre 4.000,00€ a 5.000,00€. -------------------------------------------
Uma vez que todas as despesas foram liquidadas, da diferença entre as mesmas
e as receitas, resultou num saldo de gerência de 47.674,40€, com a previsão de
estabilidade financeira até ao final do mandato do presente executivo. ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré referiu algumas rubricas que entendeu estarem mal
descritas, fazendo referência aos edifícios e questionou os valores gastos em
combustível. O Senhor Abílio referiu ainda que considerava o valor de 130,00€
atribuído à Fábrica da Igreja, baixo, uma vez que não estava em conformidade
com o valor orçamentado de 500,00€, ao que o Senhor Presidente Rui Jacinto
esclareceu, tratarem-se de valores fracionados.--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovada 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 2019. ---
-----------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia, Senhor Rui Jacinto mencionou o reforço de
várias rubricas nomeadamente a de “Estudos, pareceres, projetos e
consultadoria” que engloba o projeto de um pavilhão polidesportivo, podendo
futuramente converter-se num gimnodesportivo. Justificou também o reforço da
rubrica da “Sede da Junta de Freguesia” pela necessidade de obras na mesma.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovada por unanimidade. ---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Três – Delegação de competências, Delegação de Competências da
Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Protocolo para Apoio às
Freguesias, no Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos
Interesses Próprios das Populações, com a Freguesia de Salir de Matos.
Apreciação e votação. ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------



4

Neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
informou sobre a obrigatoriedade de submeter à Assembleia, para efeitos de
aprovação, as propostas de celebração dos protocolos de colaboração, referindo
que a periodicidade está dependente do tipo de protocolo, podendo ser anual ou
por quadriénio. ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovada por unanimidade. ---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Quatro - Mapa Síntese de Bens Inventariados - 2018. Apreciação. ----
------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente Rui Jacinto explicou que este ponto refere-se ao inventário
dos bens da Junta de Freguesia, cuja submissão anual à aprovação por parte da
Assembleia, é imperativa. ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco - Adenda ao Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças em
vigor no quadriénio de 2017/2021. Apreciação e votação. ---------------------- -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi explanada pelo Senhor Presidente Rui Jacinto, a necessidade de fixar uma
taxa para pagamento do aluguer de espaço para formação na Sede da Junta de
Freguesia, uma vez que a procura tem sido recorrente. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade. -----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Seis - Adenda à Tabela de Taxas e Licenças em vigor no quadriénio
de 2017/2021. Apreciação e votação. ------------------------------------------------ -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Com base no disposto no Ponto 5 desta ordem de trabalhos, a Adenda à Tabela
de Taxas e Licenças em vigor no quadriénio de 2017/2021, foi submetida a
votação e aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Sete - Assuntos de Interesse Geral. ----------------------------------------- -
----------------------------------------------------------------------------------------------
No que concerne à instalação da caixa automática (ATM), o Senhor Presidente
Rui Jacinto, informou sobre a exigência do Banco de Portugal de um protocolo
entre as entidades (Banco e Junta de Freguesia). Mais referiu, que os gastos com
a construção, da estrutura para a colocação do “Multibanco”, serão suportados
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na íntegra pela Junta Freguesia, assim como as despesas de fornecimento de
energia eléctrica do mesmo.-------------------------------------------------------------
Segundo uma estratégia de economia de custos, perante um orçamento de
16.300,00€ para a construção da referida estrutura, optou-se por realizar a obra
com mão-de-obra interna. ----------------------------------------------------------------
Perante a intervenção do Senhor Abílio Nazaré acerca da previsão para a
colocação da caixa automática, o Senhor Presidente Rui Jacinto replicou que
não existe, ainda, uma data definida devido à morosidade da recolocação de
Caixas em locais com histórico de assaltos e que o período de espera poderá
ascender a um mês e meio. Contudo, a estrutura ainda necessita de algumas
intervenções ao nível do exterior, nomeadamente nos acessos para cadeira de
rodas e também será colocada uma porta de alta-segurança e uma outra porta de
grades, procedimentos estes suscetíveis de um maior atraso. ----------------------
Continuam a realizar-se os trabalhos de manutenção possíveis com os recursos
disponíveis, mas mais limitados devido às obras para receber o ATM.-----------
Relativamente à aquisição do terreno para o Polidesportivo, o Senhor Presidente
Rui Jacinto informou que o processo está dependente de uma avaliação para a
elaboração da escritura, tendo sido já disponibilizado pela Câmara o valor para a
compra do mesmo. ---------------------------------------------------------------------
Foi dado conhecimento que o Miradouro de São Domingos, proposta vencedora
do Orçamento Participativo, já tem disponível para consulta o projeto para a sua
concretização. ----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao centro escolar, foram detectados defeitos de construção. A
Junta de Freguesia efectuou intervenções e aguarda resposta por parte da
Câmara Municipal, no sentido de disponibilizar o “carro grua” para executar
tarefas de limpeza no telhado e algerozes. Será substituída a caldeira de
aquecimento segundo o orçamento previsto de 5.000,00€. A Câmara irá
assegurar o seu pagamento. -------------------------------------------------------------
Relativamente aos Parques Infantis, houve uma alteração na legislação, na qual
a ASAE passa a entidade fiscalizadora competente em comutação da Câmara
Municipal. Serão substituídos equipamentos em alguns parques infantis da
Freguesia, nomeadamente em Barrantes e Cabreiros.-------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares questionou se o parque infantil do Guisado iria ser
intervencionado, à qual o Senhor Presidente Rui Jacinto respondeu, que por este
ser mais recente, não iria ser alvo de substituição de equipamento.---------------
Foi dada a palavra ao Senhor Abílio Nazaré, que colocou a questão ao Senhor
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Presidente da Assembleia Paulo Gaspar acerca do motivo que levou a agendar a
presente reunião de Assembleia para uma quarta-feira, ao invés de uma
segunda-feira como habitualmente. A Senhora Dionísia acrescentou, que
deveria ser estipulado um dia da semana para as reuniões de Assembleia,
exceptuando a sexta-feira. O Senhor Presidente da Assembleia Paulo Gaspar
respondeu, que o motivo da marcação da presente Assembleia para quarta-feira,
foi devido à previsão de uma maior disponibilidade dos seus membros, uma vez
que no dia seguinte (quinta-feira, 25 de Abril) seria feriado. ------------------------
O Senhor Abílio Nazaré prosseguiu a sua intervenção, apontando uma lacuna na
limpeza das bermas e valetas e referiu também que o parque da Torre era alvo
de vazamento de entulho e que este se encontra um pouco abandonado. Alertou
para a necessidade de valetas na Rua Campo da Bola contribuindo para um
escoamento eficiente das águas até aos aquedutos.----------------------------------
Fez uso da palavra, a Senhora Dionísia Tavares, recordando o tema do projecto
das obras do Rossio abordado na Assembleia anterior, em que tinha sido
sugerida a disponibilização pública do projecto para uma maior facilidade de
consulta por parte da população.---------------------------------------------------------
Prosseguindo a sua intervenção, a Senhora Dionísia Tavares referiu a existência
de um edifício de habitação devoluto, com elevado risco de ruína nas Trabalhias,
comprometendo a segurança dos transeuntes. Sugere que se tente contactar o
proprietário alertando-o para os riscos e responsabilidades, considerando
competência da Junta, efectuar esta mesma comunicação. Mais refere que o
“sentido proibido” na Rua da Igreja em Salir de Matos causa inúmeros
problemas de circulação, sugeriu ainda um lugar reservado ao Pároco e
eventualmente outro para uma ambulância como medida preventiva, tendo
verificado dificuldades de acesso à Igreja numa situação de emergência,
nomeadamente durante realização de cerimónias fúnebres. ------------------------
Relativamente às obras do Rossio, reforça o desconhecimento generalizado da
população sobre a intervenção, e que foi mantida uma árvore retirada em projeto.
Alertou para uma maior ponderação nas decisões sobre objetivo da obra em prol
da boa acessibilidade. ---------------------------------------------------------
No que diz respeito ao fornecimento de rede móvel da operadora Vodafone, a
senhora Dionísia Tavares reporta falhas na mesma e que deverá ser a Junta de
Freguesia a elaborar um ofício apelando ao reforço da cobertura de rede.-------
Foi dada a palavra ao Senhor João Fialho C. Rosa, que passou a referir, que para
além do edifício nas Trabalhias, mencionado pela Senhora Dionísia Tavares,
existem mais edifícios na mesma condição na Freguesia. Foi dado como
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exemplo, a situação de um muro nos Infantes, que segundo o Senhor Presidente
Rui Jacinto, já se encontra resolvida. ---------------------------------------------------
O Senhor João Fialho C. Rosa, manifestou a sua satisfação com o investimento
realizado no tractor e alfaias, referindo que é uma mais-valia para a Freguesia.
Relativamente às obras do Rossio mostrou compreensão no que refere ao
prolongamento das mesmas, contudo, estando consciente do incómodo que estas
representam, referiu uma melhor qualidade da atual empreitada. -----------------
A título de resposta às intervenções, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia
de Salir de Matos começou por esclarecer que o projeto das obras do Rossio,
encontra-se no contentor de apoio à obra e poderá ser consultado mediante
solicitação, contudo não se encontra exposto publicamente. -----------------------
No que diz respeito ao atraso verificado na execução das obras do Rossio, o
mesmo deve-se à falta de trabalhadores qualificados.---------------------------------
Relativamente aos trabalhos de limpeza, o Senhor Presidente Rui Jacinto, refere
que os mesmos têm sido realizados convenientemente, na generalidade sem
recurso a pesticidas (cuja utilização se encontra restrita) e que tem sido dada
prioridade às localidades. Recentemente a Estrada Nacional N.º 360 foi
integralmente limpa entre Casais da Ponte e Trabalhias. No decorrer do presente
dia, a máquina operou no Guisado e Casal Cozinheiro, cujo operador ainda se
encontra em fase de adaptação. --------------------------------------------------------
Relativamente ao espaço sinalizado na Torre, efetivamente têm sido observados
depósitos ilegais de monos, aparelhos electrónicos e outros lixos. A Junta de
Freguesia procedeu à limpeza do espaço e à construção de um mureto. O Senhor
Abílio Nazaré informou que no local, ao fim-de-semana, habitualmente
encontra-se estacionado um camião. ----------------------------------------------------
No Formigal, referiu o Senhor Presidente, que as valetas são alvo de limpezas
frequentes devido ao depósito de areias.------------------------------------------------
Relativamente ao edifício devoluto nas Trabalhias, o Senhor Presidente Rui
Jacinto, informou que a Junta de Freguesia procedeu à comunicação via e-mail
dirigida à Protecção Civil, deslocando-se ao local um engenheiro. Contudo
foram foram enfrentadas dificuldades na identificação e consequente contacto
dos proprietários. ---------------------------------------------------------------------------
Respetivamente ao lugar de estacionamento reservado ao Pároco, o Senhor
Presidente mencionou que junto à Igreja existe espaço para o efeito, basta que a
população respeite a reserva do mesmo.------------------------------------------------
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O Senhor Presidente Rui Jacinto, mais declarou que os Parques Infantis da
Freguesia serão requalificados em conformidade com as disposições legais. A
verba atribuída foi reforçada e esta intervenção será adjudicada a uma empresa.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 será
lida e aprovada pelos presentes em Assembleia de Freguesia. ---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa de Assembleia: _______________________________

O Primeiro Secretário: ___________________________________________

O Segundo Secretário: ___________________________________________

Os Vogais:


