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---------------------------- ATA NÚMERO OITO --------------------- 

Ao vigésimo quarto dia do mês de junho 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 ------------------------------------------------------ 

Alexandra Isabel Caetano Noronha ----------------------------------------------- 

Edite Maria Eusébio Costa --------------------------------------------------------- 

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 lidas as atas das reuniões do dia dezassete do mês de dezembro 

do ano dois mil e dezoito (retificada) e vinte e quatro do mês de abril do 

ano dois mil e dezanove, foram colocadas à votação, tendo sido aprovadas 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Um – Descentralização e Reforço de Competências nas 

Autarquias Locais, em conformidade com o Decreto-Lei nº 57/2019 de 

30 de abril, referente ao Ano Financeiro de 2019. Apreciação e 

Votação. ------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Dois – Assuntos de Interesse Geral. ------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inicio da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Um – Descentralização e Reforço de Competências nas 

Autarquias Locais, em conformidade com o Decreto-Lei nº 57/2019 de 

30 de abril, referente ao Ano Financeiro de 2019. Apreciação e 

Votação.  ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia Rui Jacinto que explicou a importância do referido Decreto-

Lei, uma vez que vem clarificar na prática a Lei 50/2018, de 16 de Agosto, 

sobre a transferência de competências das Câmaras Municipais para as 

Juntas de Freguesia/ autarquias locais. No Município de Caldas da Rainha 

entendeu-se que não se justifica a implementação desta legislação para o 

ano atual, pelo que se irão manter os contratos, acordos e protocolos em 

vigor. Uma vez que a Lei 50/2018, de 16 de Agosto, prevê que a 

transferência de competências possa ocorrer até ao ano de 2021, no 

Município de Caldas da Rainha será iniciada a ponderação sobre a sua 

aplicabilidade para o ano de 2020, chegando-se posteriormente a uma 

decisão. O Presidente da Junta de Freguesia reforçou que esta Lei não 

limita ou condiciona as partes, prevendo a reversão do processo, caso uma 

das partes não esteja em situação de cumprimento. Para além disso, referiu 

que esta Lei trará alterações positivas para as autarquias locais, embora no 

caso da Junta de Freguesia de Sair de Matos já existam muitas rúbricas que 

lhe estão delegadas e, em relação às que serão transferidas, existe abertura 

da Câmara Municipal para a negociação e a busca pelo entendimento das 

partes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Abílio Nazaré apontou o facto de ser necessário um aumento de 

orçamento, nomeadamente para suportar despesas com recursos humanos, 

ao que o Presidente da Junta de Freguesia explicou que há essa 

possibilidade. ------------------------------------------------------------------------- 

Ainda sobre esta questão, o Presidente da Mesa de Assembleia, o Senhor 

Paulo Gaspar, realçou, a título de exemplo, que as autarquias locais não 

têm colaboradores habilitados para autorizar ações como a ocupação de 

passeios, cujo processo é muito burocrático. ------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------  

Procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade. ----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Dois – Assuntos de Interesse Geral.  ------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Presidente da Junta de Freguesia Rui Jacinto prestou algumas 

informações sobre o que foi falado na última reunião da Assembleia de 

Freguesia de Salir de Matos. -------------------------------------------------------  

No que se refere ao edifício de habitação devoluto, com elevado risco de 

ruína nas Trabalhias, o seu proprietário, que se encontra em França, já foi 

contactado. ---------------------------------------------------------------------------- 

Continuou a sua intervenção referindo que a Câmara Municipal alargou as 

faixas de gestão de combustível às freguesias de Salir de Matos e 

Alvorninha, sendo que está a ser seguido o Plano do Gabinete Técnico 

Florestal, embora o Engenheiro que está a acompanhar o processo seja 

outro. O Presidente da Junta de Freguesia realçou a importância dos 

fregueses comunicarem às autoridades sempre que se apercebam de 

alguma situação estranha ou diferente do habitual, reforçando que estar 

alerta é necessário para evitar males maiores, como poderia ter sucedido 

numa destas noites em que ocorreram 4 ignições, que felizmente não 

resultaram. ---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à situação do Multibanco, o Presidente da Junta de Freguesia 

referiu que a vistoria foi hoje, ficando agora a faltar o parecer da Polícia e 

as burocracias inerentes ao processo, sendo que normalmente estas são 

morosas. ------------------------------------------------------------------------------- 

A respeito de outras atividades desenvolvidas, o Presidente da Junta de 

Freguesia Rui Jacinto começou por explicar que as obras do Multibanco 

ocuparam muito tempo aos colaboradores. Mesmo assim, o roça mato está 

a trabalhar, sendo que o maquinista ainda se encontra em fase de adaptação 

ao equipamento. A avaria na niveladora da Câmara Municipal atrasou 

cerca de 3 semanas os trabalhos e a pá niveladora que a Junta de Freguesia 

adquiriu ainda não foi entregue. Apesar disso, está previsto para amanhã a 

intervenção da niveladora da Câmara Municipal na nossa Freguesia. ------- 

Por fim, no que se refere às obras do Rossio, o Presidente da Junta de 

Freguesia informa que foi solicitada colaboração do Presidente da Câmara, 

devido aos atrasos que estavam a ocorrer, sendo que chegaram a acordo, 

após a empresa querer abandonar a obra. ----------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra aos membros da 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Abílio Nazaré manifestou a sua preocupação com uma serie de 

ignições que ocorreram na nossa freguesia, tendo sido a situação debatida 

nos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha sendo que, nesta reunião, 

se apercebeu que o Executivo teve conhecimento das ignições. Neste 

sentido, o Senhor Abílio Nazaré alerta para os pontos sensíveis da 

freguesia que ainda não sofreram intervenção de limpeza, como sejam nos 

Cabreiros e em São Domingos. ---------------------------------------------------- 
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Quanto ao projeto do Miradouro de S. Domingos, o Senhor Abílio Nazaré 

solicitou um ponto de situação sobre a limpeza da zona, pois tem elevado 

risco de incêndio. -------------------------------------------------------------------- 

Prosseguindo a sua intervenção, o Senhor Abílio Nazaré questionou sobre 

a previsão de alcatroamento das estradas. ---------------------------------------- 

Para além disso, solicitou esclarecimento sobre o Parque Infantil dos 

Cabreiros, no qual foram colocados um escorrega e um baloiço, mas não 

houve limpeza da areia nem arranjo da porta. ----------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

A palavra foi passada à Senhora Dionísia Tavares que fez um breve 

balanço aos 2 anos de mandato do Executivo, referindo que foram 

realizadas algumas ações, embora considere que faltam outras, como é o 

caso do telheiro do cemitério, acrescentando que na altura que se falou 

desta questão ficaram de reunir com o Senhor Padre Filipe Sousa. ----------. 

Para além disso, recordou também que ainda falta colocar os pins junto à 

Farmácia. ------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto à iluminação, a Senhora Dionísia Tavares apontou o facto da zona 

entre as bombas da gasolina de Salir de Matos e a Farmácia, tal como a 

Estrada 360 para as Trabalhias estarem mal iluminadas, sendo que a última 

também se encontra intransitável para quem quiser andar a pé por falta de 

limpeza. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Dionísia Tavares informou também que o Polidesportivo das 

Trabalhias tem as redes das balizas rotas e que deveria ser submetido a 

uma avaliação para verificar as condições globais do espaço, até porque 

existem árvores em frente à antiga escola a cair para a estrada, sendo que a 

Associação já as destrancou previamente duas vezes, percebendo-se que é 

necessária uma intervenção diferente. -------------------------------------------- 

Em relação ao passeio dos idosos, a realizar no próximo Domingo, a 

Senhora Dionísia Tavares solicitou informação sobre os critérios de 

inscrição, questionando se é permitido uma pessoa mais dependente 

participar, se levar um acompanhante com idade inferior a 65 anos para a 

ajudar. --------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Dionísia Tavares informou que a Rua do Picoto e a Rua Salazar 

não têm sofrido intervenções de melhoria, verificando-se que na última 

existe uma parte sem alcatroamento. ---------------------------------------------- 

Referindo-se às obras do Rossio, aos seus atrasos e ao facto de não 

servirem todos os fregueses, a Senhora Dionísia Tavares pediu 

esclarecimento sobre a existência de um sinal para deficientes e referiu que 

ao pé da Igreja deveria existir um lugar para o Senhor Padre e outro para 

Ambulância. --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu às questões apresentadas. 

Não sabendo de cor quais as estradas que constam no Plano de faixas de 
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gestão de combustível, pensa que a estrada que segue para São Domingos é 

uma das contempladas. -------------------------------------------------------------- 

Quanto ao Projeto do Miradouro, a ideia é fazer um aproveitamento de 

plástico reciclável, estando a ser solicitados orçamentos. Quanto à limpeza 

do espaço, o Presidente da Junta de Freguesia Rui Jacinto explicou que o 

terreno atrás da Associação é privado. -------------------------------------------- 

No que se refere à questão dos parques infantis, foram colocados novos 

equipamentos e posteriormente serão realizadas outras intervenções como 

a reposição de areias e pequenas reparações (ex.: pinturas, fechaduras). O 

Presidente da Junta de Freguesia realçou que no parque dos Cabreiros 

existe menos equipamentos do que anteriormente, mas deve-se à 

Legislação em vigor que obriga ao aumento das distâncias entre 

equipamentos. ------------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao telheiro do cemitério, o Executivo tem mantido contacto 

com o Senhor Padre, embora se mantenha a dúvida do local da sua 

instalação. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sobre os pins junto à farmácia de Salir de Matos, o Presidente da Junta de 

Freguesia Rui Jacinto referiu que estão disponíveis para colocação, 

prevendo-se a sua aplicação no final das obras. --------------------------------- 

Foi adjudicada à EDP pela Câmara Municipal a instalação de mais postes 

de iluminação na Estrada Nacional 360, embora conste que a empresa está 

a atrasar muito este tipo de trabalhos. --------------------------------------------- 

De acordo com a informação do Presidente da Junta de Freguesia houve 

uma intervenção de limpeza da Estrada Nacional 360 e aguarda-se outra 

intervenção nesta Estrada e na Estrada 114, mas segundo a explicação dada 

ao Executivo pelo Engenheiro Humberto Lopes, as limpezas prioritárias 

foram nas zonas consideradas com maior risco de incêndios. Não obstante, 

se nos próximos dias a limpeza não for realizada pela Câmara Municipal, a 

Junta de Freguesia irá assegurá-la. Uma vez que na zona entre Salir de 

Matos e Trabalhias existem muitas pessoas a circular a pé, o Executivo 

pensa apresentar futuramente um projeto para a realização de um 

passadiço, embora tenham consciência que não será fácil a sua aprovação. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

No que se refere ao Polidesportivo das Trabalhias, o Técnico da Proteção 

Civil elaborou um parecer para o abate das referidas árvores, mas esta 

intervenção requer acompanhamento ténico especializado, não podendo ser 

realizado pela Junta de Freguesia ou pela Associação. ------------------------- 

Segundo a informação do Presidente da Junta de Freguesia, na última 

empreitada a Rua Salazar foi parcialmente alcatroada, sendo que na atual 

empreitada está contemplada para alcatroamento, aguardando-se o visto do 

Tribunal de Contas (procedimento obrigatório em empreitadas de valor 

inferior a meio milhão de euros). Quanto à Rua do Picoto, o Presidente da 
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Junta de Freguesia Rui Jacinto referiu que irá recolher essa informação, de 

modo a poder facultá-la na próxima reunião de Assembleia. ------------------ 

Referindo-se à questão colocada sobre o passeio dos idosos, o Presidente 

da Junta de Freguesia explicou que no ano passado abriram uma exceção 

uma vez que existiam lugares vagos. No entender do Executivo a 

experiência não correu muito bem, pelo que não pensaram abrir mais 

exceções, até porque este ano os lugares se encontram ocupados por 

pessoas que preenchem os requisitos, motivo pelo qual também não 

puderam aceitar um pedido de uma senhora que pretendia ser 

acompanhada pela sua filha. Na opinião da Senhora Dionísia Tavares deve 

ser seguida a regra, mediante os critérios existentes, evitando comentários 

sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------- 

Quanto às obras do Rossio, o Presidente da Junta de Freguesia, reforçou 

que, em situações de obras/ buracos existem sempre pessoas que 

manifestam o seu desagrado, porém o Executivo tem recebido um feedback 

muito bom da população, ao nível geral. Assim, gostariam de inaugurar a 

obra com a maior brevidade possível, uma vez que é de todos e que 

valoriza o centro histórico da freguesia. O Presidente da Junta de Freguesia 

realçou ainda importância de determinadas obras de melhoria do espaço 

para candidatar a Freguesia ao título de Vila, que lhe foi retirado em 1836. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Porém, em relação à sinalização, esta tem normativas próprias, cumpridas 

de acordo com parecer técnico. ---------------------------------------------------- 

Ainda sobre as obras do Rossio, o Presidente da Junta de Freguesia 

informou que o proprietário que tem fronteira da parte de cima derrubou o 

muro, o que foi muito apreciado. -------------------------------------------------- 

Tendo em conta esta informação, o Senhor João Rosa pediu a palavra para 

referir que, da parte Norte do Rossio, existe uma parede muito degradada, 

que poderia ser caiada. -------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia indicou que poderá ser realizado 

contacto com o proprietário no sentido de perceber se é possível realizar 

esse melhoramento. ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia passou a palavra à 

Senhora Dionísia Tavares que apresentou a sua preocupação com o Centro 

Escolar: uma vez que vão receber mais alunos devido às obras na Escola 

Básica da Encosta do Sol, gostaria de saber se ainda chove no 

Polidesportivo e referiu a importância de passar uma boa imagem de Salir 

de Matos e dos serviços existentes. ----------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a zona das infiltrações 

foi intervencionada, mas que até à data não choveu o suficiente para testar 

este arranjo. No entanto, informou que ainda falta realizar a limpeza dos 

algerozes. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Em Salir de Matos existem dois lugares de cargas e descargas juntos e a 

Senhora Dionísia Tavares pediu esclarecimento sobre a possibilidade de 

reduzir para um lugar de estacionamento, ao que o Presidente da Junta de 

Freguesia respondeu que poderá questionar e esclarecer posteriormente a 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------- 

Em termos de recursos humanos da Junta de Freguesia, o Presidente da 

Junta de Freguesia Rui Jacinto informou que terminou funções uma 

colaboradora e foram admitidas duas: uma em situação de contrato a termo 

de um ano e a outra em regime de Contrato Emprego-Inserção (CEI). O 

Executivo reuniu com a Técnica Superior do IEFP que referiu não 

conseguir enviar cantoneiros. Para além disso, encontram-se a decorrer 

dois estágios curriculares de alunas de 9º Ano, durante o período de um 

mês, sendo que a Junta se disponibilizou a recebê-las por estas terem 

manifesto dificuldade em encontrar empresas para a realização dos seus 

estágios. ------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------  

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


