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----------------------------ATA NÚMERO DOZE---------------------------
Aos dezanove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, pelas vinte e
duas 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 ---------------------------------------------------------
Ana Rute da Silva Rego ------------------------------------------------------------
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 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 duas horas, o Presidente da Mesa de Assembleia declarou
aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ata da Reunião Anterior: ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida a ata da reunião do dia dezanove do mês de junho do ano
dois mil e vinte, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Assuntos de Interesse Geral. ---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Início da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um - Assuntos de Interesse Geral. --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- O
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Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia Rui Jacinto que fez o ponto da situação sobre a pandemia e
contextualizou a decisão de manter a Junta de Freguesia em funcionamento
pela importância dos serviços prestados, principalmente para a população
idosa. Assim, agradeceu a disponibilidade dos colaboradores. ----------------
Para além disso, explicou o desenvolvimento do projeto de distribuição de
duas máscaras por habitante do concelho de Caldas da Rainha e a doação
de senhas de presença dos elementos da Assembleia Municipal, no valor de
10.000€, para as instituições da região. Quanto à ASEM, a Junta de
Freguesia, colaborou na confeção de máscaras, batas e pezinhos, assim
como na solução de retaguarda que permitiu instalar trinta camas no espaço
do Centro Pastoral, caso seja necessário evacuar os utentes da ASESM. ----
---------------------------------------------------------------------------
Estão a ser recolhidas informações junto dos agricultores do concelho para
posterior definição de estratégias adequadas, uma vez que a campanha da
apanha da fruta poderá ser complicada devido ao SARS-CoV-2 e requer
medidas especificas. -----------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou ainda que foi instalada a iluminação
pública até às bombas de combustivel, que as empreitadas de alcatroamento
foram iniciadas e que a limpeza da ponte entre os Casais da Ponte e Salir de
Matos está autorizada. Em relação à obra no Chafariz, falta acabar o tanque
e colocar a pia, mas a comunicação com o empreiteiro não tem sido bem
sucedida.-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra aos membros da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor João Fialho deixou uma nota de agrado pela decisão de
manterem a Junta de Freguesia em funcionamento, agradecendo a
colaboração dos funcionários. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
A Senhora Ana Rego informou sobre a situação das valetas, na Rua do
Moinho, que o Presidente da Junta referiu que irá averiguar. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré questionou sobre o alcatroamento e as bermas
inacabadas nos Cabreiros, bem como do desaparecimento da placa que
assinalava a referida localidade. Referiu também que alguns moradores
locais sugerem sinalização na Rua da Corredora, a velocidade na mesma é
excessiva. -----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta explicou que as obras não estão concluídas,
prevendo-se o arranjo das bermas e que está prevista a colocação de placas
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novas. Quanto à possibilidade de sinalização na Rua Corredora, estava
agendada uma avaliação com o Engenheiro, mas devido à pandemia foi
adiada. ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares tomou a palavra, começando por referir como
a ajuda da Junta de Freguesia foi benvinda na conjuntura atual. Questionou
sobre a situação do Centro de Saúde de Salir de Matos se manter fechado (a
prestar apoio apenas à Saúde Infantil), sendo mais preocupante para quem
não tem condições de se deslocar até à USF de Tornada. No que se refere
ao cemitério, informou a avaria de torneiras e apontou a falta do telheiro.
Para além disso, reforçou a importância da iluminação instalada até às
bombas de gasolina, mas destacou a necessidade de limpeza do percurso. --
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que vai confirmar a avaria das torneiras e
que o projeto do telheiro se mantém, sendo que ainda esta semana foram
tiradas medidas e solicitado orçamento em alumínio. Em relação ao
encerramento do Centro de Saúde de Salir de Matos, o Executivo procurou
minimizar o impacto, fazendo os pedidos de receitas médicas na Junta de
Freguesia e disponibilizando transporte para pessoas que não tenham meios
para se deslocar até à USF Tornada. O Presidente da Junta referiu ainda
que o Executivo se disponibilizou, igualmente, a transportar medicação
entre a farmácia e a casa de quem necessitasse. --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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---------
-----------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia: ___________________________

O Primeiro Secretário: ________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________

Os Vogais:


