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-------------------------- ATA NÚMERO QUINZE --------------------- 

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, 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 ------------------------------------------------------ 

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

Ana Rute da Silva Rego ------------------------------------------------------------ 

João Fialho Coutinho Rosa --------------------------------------------------------- 

Hélio Manuel Sousa Rosa ---------------------------------------------------------- 

Dionísia Apolinário Sábio Tavares ------------------------------------------------ 

Abílio Tavares da Nazaré ----------------------------------------------------------- 

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

Membros da Assembleia de Freguesia Ausentes: ---------------------------- 

Andreia M. Madeira Santos, substituída por Edite Maria Eusébio Costa. 

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

Cátia Sofia Ribeiro Bernardino ----------------------------------------------------- 

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

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 duas horas, o Presidente da Mesa de Assembleia declarou 

aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Ata da Reunião Anterior: --------------------------------------------------------- 

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

Depois de lida a ata da reunião do vigésimo dia do mês de dezembro de 

dois mil e vinte, Dionísia Apolinário Sábio Tavares, solicitou algumas 

alterações. Foi decidido levar a aprovação na próxima sessão. ----------------

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

Antes da ordem do dia, o Presidente da Junta de Freguesia solicitou a 

introdução de um novo ponto à ordem de trabalhos. Proposta de alteração 

ao mapa de pessoal. ------------------------------------------------------------------

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

Ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------

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

Ponto um – Prestação de Contas do ano financeiro de 2020. -------------- 

a. Demonstrações previsionais------------------------------------------------------ 

b. Demonstrações de relato. -------------------------------------------------------
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c. Anexo às demostrações orçamentais. ------------------------------------------- 

d. Anexo às demostrações orçamentais – outras divulgações. ----------------- 

e. Documentos genéricos------------------------------------------------------------ 

Apreciação e votação. --------------------------------------------------------------

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

Ponto dois – Primeira Revisão ao Orçamento e ao PPI – Integração do 

Saldo de Gerência – Ano financeiro de 2021. Apreciação e votação. -----

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

Ponto três – Protocolo para apoio ás Freguesias no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 

populações. Apreciação e votação. ----------------------------------------------

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

Ponto quatro – proposta de alteração ao mapa de pessoal. Apreciação e 

votação. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco – Assuntos de interesse geral. -------------------------------------

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

Inicio dos trabalhos: ----------------------------------------------------------------

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

Ponto um – Prestação de contas ano financeiro de 2020. ------------------- 

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

de Freguesia Rui Jacinto, que fez a apresentação das contas relativas ao ano 

financeiro de 2020, explicando algumas rubricas que devido ao novo 

programa contabilístico poderiam ser mais difíceis de interpretação. -------- 

Informou que a execução da receita foi de 102.67%, devido a alguns 

fatores como sejam: aumento da compensação por parte do Instituto de 

Emprego formação Profissional, com base nos contratos de emprego 

apoiado em mercado aberto e as receitas relacionadas com a concessão de 

sepulturas que praticamente duplicaram e, o apoio relacionado com a 

construção do ATM.----------------------------------------------------------------- 

Quanto à despesa a execução foi de 73.67%, para isso contribuiu a não 

realização de ações que estavam orçamentadas, e que, devido à situação 

pandémica que vivemos, não foi possível realizar, tais como as obras na 

secretaria, o evento “Conhece Salir de Matos?!”, o passeio com a terceira 

idade, assim como os apoios às associações para as realizações festivas, 

mantendo-se a transferência anual para apoio às despesas fixas. -------------- 

O saldo de gerência a transitar para 2021 é de 74.895,67€ (setenta e quatro 

mil, oitocentos e noventa e cinco euros e sessenta e sete cêntimos). ----------

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

Colocada a votação, a prestação de contas foi aprovada por maioria com 

cinco votos a favor do PSD e duas abstenções do PS. --------------------------

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

Ponto dois – Primeira Revisão ao orçamento e ao PPI – Integração do 

Saldo de Gerência –Ano de financeiro de 2021. ------------------------------ 

O Presidente da junta tomou a palavra para explicar a proposta de alteração
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A rubrica caminhos sofrerá um reforço de 10.000,00€ (dez mil euros), 

estudos e projetos um reforço de 6.000,00€ (seis mil euros), esta rubrica 

está relacionada com a projeto do polidesportivo, apesar do apoio da 

Câmara Municipal, a Junta de Freguesia assume os custos com o projeto de 

arquitetura, o mesmo terá um custo de 4.600,00€ (quatro mil e seiscentos) 

mais IVA. A sede da junta beneficia também de um reforço de 2000.00€ 

(dois mil euros) para as obras de melhoramento na secretaria. O “espaço 

três” é contemplado com 5000.00€ (cinco mil euros) para obras de 

requalificação de modo a ter melhores condições para guardar as máquinas 

e equipamentos, está também destinada uma verba de 26.000,00€ (vinte 

seis mil euros) para aquisição de duas viaturas, uma de transporte de 

pessoal e outra com báscula para execução dos trabalhos na Freguesia, foi 

ainda criado um reforço de 5000.00€ (cinco mil euros) para aquisição de 

ferramentas pois as existentes estão a precisar ser substituídas. ---------------

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

Procedeu-se à votação sendo aprovado por unanimidade. ----------------------

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

Ponto três – Protocolo de apoio às freguesias no Quadro da promoção 

e Salvaguarda Articulada dos interesses próprios das Populações. ------ 

O Presidente da Junta fez uma breve descrição das delegações de 

competências da Câmara à Junta de Freguesia, referindo que relativamente 

ao ano anterior a maior diferença prende-se com o acréscimo de 5000.00€ 

(cinco mil euros) para ajuda aos custos com a pandemia COVID 19. -------- 

Colocado a votação, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------

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

Ponto Quatro – Proposta de alteração ao mapa de pessoal. --------------- 

O Presidente da Junta explicou que: 

Considerando, que a proposta de Mapa de Pessoal para 2021 identifica o 

número e o perfil dos recursos humanos necessários para assegurar a 

missão e as atividades da Freguesia nesse ciclo de gestão. --------------------- 

Que a Freguesia só concretizará a sua estratégia e alcançará os objetivos 

previstos no plano de investimentos e atividades, se estiver dotada da força 

de trabalho necessária, que constitui parte essencial para alcançar os 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 A importância estratégica dos recursos humanos e fazer hoje, uma gestão 

previsional dos postos de trabalho e das suas competências, que permita à 

organização funcionar com competência, e ao mesmo tempo, valorizar as 

pessoas que nela trabalham, criando oportunidades para as motivações e 

desenvolvimento individual. -------------------------------------------------------- 

A motivação e a valorização dos trabalhadores da Freguesia devem 

representar um foco prioritário, reforçando a importância do seu 

compromisso com a organização e o seu contributo para os objetivos 

organizacionais. ----------------------------------------------------------------------
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Que valorizar os trabalhadores, no sentido de prestarem serviços de 

qualidade à Freguesia e aos fregueses, respondendo eficazmente às suas 

necessidades. -------------------------------------------------------------------------- 

O nível de complexidade das tarefas, a que as trabalhadoras são expostas 

no seu dia a dia, associadas à defesa dos princípios da legalidade, do rigor e 

da transparência. ---------------------------------------------------------------------- 

 A entrada em vigor, do novo normativo contabilístico – SNC AP, 

enquadrado no Dec. Lei n.º 192/2015 de 11/09 aplicado às Freguesias, por 

Portaria n.º 218/2016 de 9/08, obedece uma complexidade operacional, que 

conduz à necessidade de uma coordenação técnica e administrativa, 

nomeadamente na realização de atividades de programação, organização e  

validação dos processos subjacentes à aplicabilidade da norma. Implicando 

assim o exercício de funções com um grau de autonomia e responsabilidade 

Que no âmbito da conveniência para o interesse público, designadamente 

quando a economia, a eficácia e a eficiência o imponham, os trabalhadores 

podem ser sujeitos à mobilidade intercarreiras, ao abrigo do n.º 1 do artigo 

93.º do anexo da lei n.º 35/2014, de 20/06 e obedecendo aos requisitos do 

n.º 3 do artigo 99.º-A do mesmo diploma. ---------------------------------------- 

Que os termos do disposto no n.º 5 do artigo 29.º da Lei Geral de Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), que constitui o anexo I à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, conjugado com a alínea m) do n.º 1 do artigo 9.º da lei n.º 

75/2013, de 12/09. Assim, é proposto a alteração do Mapa de Pessoal para 

a criação de 2 postos de trabalho um de Coordenador Técnico e um de 

Assistente Técnico em regime de mobilidade intercarreiras. -----------------

O Presidente esclareceu que um dos funcionários embora desenvolva 

tarefas de complexidade superior à categoria de assistente operacional, pelo 

seu baixo nível de habilitações literárias não poderá transitar para assistente 

técnico. --------------------------------------------------------------------------------- 

Dionísia Tavares, congratulou-se pela alteração apresentada. Lamentou que 

o funcionário com a categoria de assistente operacional, pelo seu baixo 

nível de escolaridade não transite para a assistente técnico, sugerindo que o 

mesmo fosse para formação de forma a concluir o equivalente ao 9º ano de 

escolaridade. -------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à votação sendo aprovado por unanimidade. ----------------------

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

Ponto cinco – Assuntos de interesse geral. ------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta para 

esclarecer alguns pontos de interesse, Rui Jacinto informou que já foi feito 

o alcatroamento com alcatrão antiderrapante na estrada municipal 567 no 

troço onde aconteceram alguns acidentes, disse ainda que solicitou a 

colocação de barreiras de proteção, em parte do trajeto. Informou que o  

projeto para a zona industrial está concluído, faltam as verbas para 

execução e que o polidesportivo aguarda os projetos de especialidades. ----- 
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O Presidente informou que no dia 7 de março, teve conhecimento de mais 

uma descarga por parte da habitual suinicultura, chamou as autoridades 

competentes, tendo estas apanhado o infrator em flagrante delito. ---------- 

Dia 27 de abril, será feita uma avaliação para a instalação de um espaço do 

cidadão na Secretaria da Junta de Freguesia. ------------------------------------- 

Estão a decorrer os trabalhos no jardim de Barrantes. ------------------------ 

O Presidente informou ainda que a formação Censos 2021 para os 

recenseadores, teve início no dia 23 março, os referidos recenseadores, pelo 

conhecimento da área, assim como da população, serão as funcionárias da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

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

João Fialho alertou para a necessidade de limpeza e colocação de proteção 

no miradouro de São Domingos. --------------------------------------------------- 

Dionísia Tavares manifestou o seu descontentamento e preocupação com o 

imóvel em ruínas no “Centro Histórico” em Salir de Matos o mesmo 

representa um perigo eminente para pessoas e bens, referiu ainda que o 

espaço junto ao Miradouro de São Domingos está perigoso e que ao 

fazerem a limpeza dos caminhos, muitas vezes os detritos são deixados nas 

linhas de água. Por fim disse que o acrílico colocado em frente à porta do 

Centro de Saúde é inestético. ------------------------------------------------------- 

Abílio Nazaré elogiou os trabalhos realizados na estrada de Barrantes, 

perguntou ainda como funciona a remoção da madeira cortada nas faixas de 

contenção, efetuadas nas estradas para o Casal da Cabana e Cabreiros pois 

alguma está ainda no terreno sendo que dois aquedutos no Casal da Cabana 

se encontram entupidos, questionou sobre os marcos de água e bocas de 

incendio, propondo um levantamento dos existentes, disse que o marco 

junto ao depósito de água não tem saídas, informou ainda que a travessa do 

Brejo está intransitável depois das ultimas chuvas, perguntou por ultimo 

como funciona o Censos no caso das casas desabitadas. ----------------------- 

O Presidente da Junta tomou a palavra para responder às questões 

apresentadas, quanto à travessa do Brejo disse esperar o sucedido pois a 

quando da execução alertou para o exagero de tout venant usado, quanto às 

bocas de incêndio existentes, foi feita uma vistoria constatando-se que o 

débito destas é tão pouco, que os Bombeiros preferem nem as usar, tendo 

sido alertada a Proteção Civil para o facto, por esse motivo foram criados 

dois marcos de água, um junto da associação das Trabalhias e o outro junto 

ao Centro Escolar em Salir de Matos. Quanto à madeira proveniente do 

corte nas faixas de contenção, fica durante um tempo no local, para que os 

proprietários possam proceder á sua retirada, após o qual a empresa 

responsável fará a recolha, sendo que em alguns sítios a mesma ainda não 

foi efetuada. Quanto ás linhas de água estão previstas limpezas e correções 

pontuais, nomeadamente junto às pontes, 50m para cada lado, foi pedido 
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orçamento sendo os custos suportados em partes iguais, quando estão 

envolvidas duas Freguesias e Câmara, ou metade suportado pela Câmara se 

for apenas uma Freguesia. Rui Jacinto falou e lamentou a continuidade do 

problema com os cedros nos Cabreiros.  Informou que a torre de vigia para 

proteção contra incêndios já se encontra a funcionar sendo por isso uma 

mais valia para a segurança de todos. Quanto aos arranjos envolventes ao 

miradouro falta concluir as proteções, a proposta inicial era para colocação 

de acrílico. A Sra. Vereadora não aceitou a proposta para aplicação de 

cabos de aço no intervalo entre os espaços da madeira existente, está em 

avaliação a aplicação de painéis em vidro. Quanto aos arranjos exteriores 

os mesmos não foram ainda executados por a utilização do espaço não ser 

permitida devido á pandemia, a sua conclusão incentivaria ao uso. ----------

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

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


