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----------------------------ATA NÚMERO TREZE -------------------------
Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte, 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 ---------------------------------------------------------
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. ------------------------------------------
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 décimo nono dia do mês de junho do ano
dois mil e vinte, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Alienação da lenha em “Estaleiro” (junto do cemitério)
proveniente da limpeza das margens do rio. Abertura e decisão das
propostas apresentadas. -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois – Assuntos de Interesse Geral. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Início da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um – Alienação da lenha em “Estaleiro” (junto do cemitério)
proveniente da limpeza das margens do rio. Abertura e decisão das
propostas apresentadas. -----------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia Rui Jacinto que informou que houve uma proposta, no valor
de 150€. -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois - Assuntos de Interesse Geral. -------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia Rui Jacinto, que falou das contingências atuais, devido à
pandemia. Destacou a reabertura do Centro de Saúde no passado dia 14 de
setembro e a colaboração da Junta nas obras realizadas (ex.: colocação de
uma porta automática e uma proteção em acrílico), uma vez que é
importante a freguesia ter um bom serviço de saúde. ---------------------------
Este ano letivo o centro escolar de Salir de Matos irá receber seis turmas
vindas da Escola do Avenal, por realização de obras na mesma. -------------
O Presidente da Junta informou também que estão a decorrer os arranjos do
Largo da Venda, prevendo-se a criação de um espaço de lazer, jardinado e
equipado com uma pérgula, duas mesas, uma churrasqueira e um ponto de
água. -------------------------------------------------------------------
No que se refere à obstrução da linha da água na Ponte, é consequência de
um maranhal de salgueiros. A arquiteta paisagística da União das
Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório está a
desenvolver o projeto para a criação de um espaço de lazer na zona com
ligação para Salir de Matos e Casais da Ponte. ----------------------------------
Uma vez que a Farmácia já não tem o serviço de recolha de sangue para
análises, a Junta interviu, no sentido de contactar laboratórios e encontrar
um local com as condições necessárias para o efeito, estando a aguardar
respostas. ------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta explicou que, se existir inauguração do Largo do
Rossio, a mesma será simbólica e sem público, devido à atual contingência.
De qualquer modo, ainda faltam validar alguns pormenores antes da
conclusão da obra. ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra aos membros da
Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
A Senhora Dionísia Tavares tomou a palavra, dando força ao Executivo
para não desanimar nesta fase. -----------------------------------------------------
Quanto à obra do Rossio, embora considere que o espaço está melhor,
questiona se não é possível tomar alguma atitude sobre o estado de
abandono da casa localizada naquela zona. --------------------------------------
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Para além disso, a Senhora Dionísia Tavares referiu o facto de existirem
zonas onde há alcatroamento, mas as bermas estarem por fazer e existirem
tampas levantadas, não se percebendo o motivo. --------------------------------
No que se refere à valência de centro de dia, a Senhora Dionísia Tavares
reforçou a importância do seu funcionamento no apoio à população idosa,
pelo que apelou à colaboração da Junta de Freguesia na criação das
condições necessárias para a sua reabertura. -------------------------------------
Em relação às árvores que estão a cair nas Trabalhias, destacou a urgência
de intervenção. -----------------------------------------------------------------------
Tendo em conta que o centro escolar tem cerca de 300 crianças, apontou
como solução a possibilidade de cortar os pinheiros envolventes. Para além
disso, manifestou a preocupação com as condições de segurança, incluindo
a necessidade de ajustar os recursos humanos aos condicionalismos atuais.-
------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré tomou a palavra, alertando que o Executivo
deveria intervir para melhorar a má imagem que causa o facto dos
contentores não terem as devidas proteções, indo para a estrada e, nos
locais onde estão a ser construídas bases para a sua colocação, os blocos
não estarem a ser rebocados. -------------------------------------------------------
O Senhor Abílio Nazaré indicou alguns locais onde falta alcatroamento, na
zona dos Cabreiros. ------------------------------------------------------------------
Por fim, questionou se existe previsão de mais alguma obra para a zona
industrial de Salir de Matos. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta começou por explicar que o Executivo deu algumas
sugestões ao Agrupamento de Escolas, disponibilizando-se para colaborar,
tanto no apoio à contratação de auxiliares como na colocação de uma tenda,
mas que não pode interferir nem impor-se na organização interna do centro
escolar. Porém, realçou que foi colocado um sombreiro na pré-escola e
instalaram uma maca para apoio à multideficiência. -----------------
No que se refere à situação do espaço da Torre, houve um reforço de
contentores, mas o lixo é despejado a granel, não sendo fácil controlar. ----
Quanto ao Largo do Rossio, foi realizada uma participação às Autoridades
uma vez que as ditas paredes são altas e aparentam estar em risco de queda
pela sua degradação. -----------------------------------------------------------------
Em relação ao centro de dia, foi apresentada uma solução alternativa com
obras de adaptação para a sua reabertura no espaço da antiga escola. A
Autoridade de Saúde Pùblica aprovou as obras e a ASESM contactou os
utentes para saber quem estaria interessado na prestação deste serviço.
Tendo em conta os custos inerentes, principalmente com os colaboradores,
e que só cerca de metade dos utentes se mostraram disponíveis para a
frequência daquela valência, o plano ficou adiado. -----------------------------
Sobre a questão das árvores em risco nas Trabalhias, o Presidente da Junta
referiu que foram informadas as devidas autoridades. Apesar do
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investimento na limpeza das faixas de gestão de combustível, a mesma
deveria ser menos superficial. Assim, está autorizado um acréscimo de
50.000€ para intervenção nas raízes e para arrancar os cepos, no próximo
ano. -------------------------------------------------------------------------------------
Quanto às bases dos contentores, a intervenção vai continuar, pois algumas
ainda estão a ser construídas, outras não foram terminadas e algumas estão
por pintar. Também está em causa a eficácia dos sistemas de proteção e o
manuseio dos contentores, existindo uma brigada de piquete para os reparar
ou substituir, motivo pelo qual é importante reportar as ocorrências. --------
-------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta informou que entre as Cruzes e os Cabreiros há
pinheiros a levantar o alcatrão, pelo que terá de ser realizada uma
intervenção de saneamento, para retirar as raízes, tendo já falado com o
Presidente da Junta do Carvalhal Benfeito. --------------------------------------
À questão sobre a zona industrial da freguesia, o Presidente informou que
está a ser criado o arruamento entre o Formigal e a Matoeira, permitindo o
acesso à Fábrica das Cavacas. ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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:


