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---------------------- ATA NÚMERO CATORZE-------------------------- 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro 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 --------------------------------------------------------- 

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, Vanessa 

Feliciano. ------------------------------------------------------------------------------

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

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 – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 

Financeiro de 2021. Apreciação e Votação. ----------------------------------- 

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

Ponto Dois – Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de 

2021. Apreciação e Votação. ----------------------------------------------------- 

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

Ponto Três - Assuntos de Interesse Geral. ------------------------------------
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Início da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------

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

Ponto Um – Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 

Financeiro de 2021. Apreciação e Votação. ----------------------------------- 

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

de Freguesia Rui Jacinto que fez uma exposição sobre as rúbricas 

apresentadas no documento, referindo ser o orçamento mais elevado da 

história da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------- 

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

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

Ponto Dois – Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de 

2021. Apreciação e Votação. ----------------------------------------------------- 

No que se refere ao Mapa de Pessoal apresentado, o mesmo não tem 

alterações. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto Três - Assuntos de Interesse Geral. ------------------------------------- 

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

de Freguesia Rui Jacinto que começou por informar sobre a instalação da 

antena no Miradouro de São Domingos, que já está em curso. ---------------- 

Em relação ao espaço da Venda, referiu que a intervenção está mais lenta 

do que era previsto. ------------------------------------------------------------------ 

Sobre o parque infantil das Trabalhias, o Presidente da Junta transmitiu que 

foi colocado, um baloiço e um escorrega, não existindo espaço para outros 

equipamentos, de acordo com a legislação em vigor. --------------------------- 

Para além disso, o Presidente da Junta comunicou que a zona industrial da 

freguesia tem um projeto para urbanização, onde estão previstos cinco 

lotes, tendo havido manifestações de interesse na aquisição. A realização 

de infraestruturas está dependente do financiamento. -------------------------- 

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

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

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

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

A Senhora Dionísia Tavares tomou a palavra, fazendo referência a: --------- 

Após a limpeza e a sinalização que faltam, seria interessante o Miradouro 

de São Domingos ter um binóculo. ------------------------------------------------ 

Verifica-se que os trabalhos de melhoramento na Venda, são feitos sem 

brilho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O parque infantil das Trabalhias, foi feito só porque sim, não é só comprar 

equipamentos é importante o embelezamento dos espaços. -------------------- 

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

O Senhor Abílio Nazaré tomou a palavra, felicitando o Executivo pela 

intervenção no espaço da Venda pois, embora não esteja acabado, será útil. 

Para além disso, felicitou o Executivo pelo empenho e pelo esforço no
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peditório para os Bombeiros Voluntários, tendo corrido melhor do que o 

previsto em tempos de Pandemia. ------------------------------------------------- 

Em relação ao valor mais avultado do orçamento, o Senhor Abílio Nazaré 

questionou quais são os projetos a realizar, nomeadamente em relação às 

faixas de contenção e ao pavilhão em frente à escola. -------------------------- 

O Senhor Abílio Nazaré alertou para a necessidade de manutenção da 

madeira do parque infantil dos Cabreiros. ---------------------------------------- 

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

O Senhor João Fialho tomou a palavra, referindo que considera o 

Miradouro de São Domingos bem conseguido e que, apesar da intervenção 

na Venda não estar terminada, parece ser adequada. --------------------------- 

Não obstante, realçou o empenho do Executivo e dos colaboradores da 

Junta de Freguesia por manter sempre a estrutura a funcionar desde o início 

da Pandemia, tendo este facto sido bastante importante para a população, 

especialmente, para os mais velhos. ----------------------------------------------- 

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

O Presidente da Junta começou por explicar que o referido Miradouro, o 

espaço da Venda, o Rossio e o parque infantil das Trabalhias serão 

melhorados pela intervenção já solicitada da arquiteta paisagística, que fará 

o enquadramento adequado da vegetação em cada local. ---------------------- 

Quanto às faixas de contenção, o Presidente da Junta informou que o 

objetivo se mantém, existindo um aumento de cinquenta mil euros na verba  

para uma intervenção mais duradoura (inclui retirar cepos e raízes). ---------  

No que se refere ao polidesportivo, o Presidente da Câmara Municipal está 

disponível para contribuir, sendo que se aguarda a aprovação das 

especialidades. ----------------------------------------------------------------------- 

Sobre o peditório para os Bombeiros, o Presidente da Junta expressou o seu 

agradecimento à freguesia, bem como às restantes, pelo sucesso, que 

demonstra a confiança na nossa Corporação de Bombeiros. ------------------ 

Apesar dos constrangimentos da Pandemia, o Executivo ponderou a 

necessidade de apoiar os fregueses nos mais diversos serviços e os 

colaboradores mantiveram uma postura apoiante, que o Presidente da Junta 

agradece. ------------------------------------------------------------------------------ 

 O Presidente da Junta informou que o posto médico já tem a porta 

automática, faltando os arranjos exteriores. -------------------------------------- 

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

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. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Mesa de Assembleia: ___________________________ 

 

O Primeiro Secretário: ________________________________________ 

 

O Segundo Secretário: ________________________________________ 

 

Os Vogais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


