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--------------------- ATA NÚMERO DEZASSEIS ------------------------- 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, 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 ----------------------------------------------- 

Marco André Basílio Rebelo ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Pedro M. Bom Homem Pereira ----------------------------------------------------- 

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

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

Andreia M. Madeira Santos, substituída por Marco André Basílio Rebelo. - 

Abílio Tavares da Nazaré, substituído por Pedro M. Bom Homem Pereira --  

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

Membros da Junta de Freguesia Presentes: ---------------------------------- 

Presidente Rui Manuel Ribeiro Jacinto, Secretário Carlos Miguel Alves da 

Conceição 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 uma horas, o Presidente da Mesa de Assembleia declarou 

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

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

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

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

Depois de lida a ata da reunião do vigésimo quarto dia do mês de abril do 

ano dois mil e vinte e um, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

A ata da reunião do vigésimo primeiro dia do mês de dezembro do ano dois 

mil e vinte também foi colocada à votação e aprovada por unanimidade. --- 

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

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

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

Ponto Um – Alteração à Norma de Controlo Interno. Apreciação e 

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

------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto Dois – Caracterização da Entidade. Apreciação e Votação. ------- 

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

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

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

Início da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------

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

Ponto Um - Alteração à Norma de Controlo Interno. Apreciação e 

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

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

de Freguesia Rui Jacinto que explicou a obrigatoriedade legislativa da 

referida Norma. Sendo que a existente tinha um cariz mais prático, a 

alteração tem como finalidade a sua melhoria e atualização. ------------------ 

Procedeu-se à votação e foi aprovado com uma abstenção do PS. ------------ 

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

Ponto Dois – Caracterização da Entidade. Apreciação e Votação.  ------ 

Foi esclarecido que a Caracterização da Entidade estava a ser requerida 

pelo Tribunal de Contas, motivo pelo qual o documento foi apresentado 

pelo Presidente da Junta. ------------------------------------------------------------ 

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 informou que a limpeza de ervas e do mato 

tem sido intensificada, pois a menor utilização de herbicidas leva à sua 

propagação mais rápida. Informou também que a frota com dois roça-

caniços esteve a prestar serviços na freguesia. Comparativamente com o 

ano passado houve uma diminuição dos incêndios, espera-se que esta 

situação se mantenha, com ajuda da ação da polícia, que foi outro fator 

positivo na obtenção do referido resultado. O Senhor Pedro Pereira 

reforçou a ótima colaboração e intervenção dos Bombeiros na diminuição 

do número de incêndios, corroborado por todos. -------------------------------- 

Em relação ao Largo da Venda, a obra está quase concluída, tendo mesas, 

churrasqueira e relva. Porém, devido à Pandemia, não se sabe se será 

possível a inauguração, tendo de se ir avaliando até setembro.  --------------- 

Quanto ao Miradouro de São Domingos, já temos propostas de orçamento 

para a colocação dos vidros de proteção, aguardamos a requisição por parte 

da Câmara Municipal, falta ainda colocar brita e plantas para embelezar o 

espaço. --------------------------------------------------------------------------------- 

Para além disso, o Presidente da Junta comunicou que foi procurada uma 

solução para o jardim de Barrantes pois havia um contrato de manutenção 

com uma empresa que foi vendida, pelo que a manutenção não foi 

assegurada, havendo rescisão do contrato. Assim, para requalificar o
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espaço optou-se por enrocamento com pedra calibrada e tela por baixo. ----

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

Outra situação relativa a Barrantes deve-se à empreitada da conduta que 

abastece os tanques da Galega, pois o SMAS não aceita a obra porque não 

corresponde ao caderno de encargos. O Presidente da Junta falou na 

semana passada com o Diretor Delegado, Dr. José Manuel Moura, na 

tentativa de resolver esta questão, que prejudica a povoação até em termos 

de alcatroamento, pois havia uma zona a alcatroar que não pode sê-lo. ------ 

Nas Trabalhias também se prevê a requalificação do espaço onde foram 

retirados os pinheiros, jardinando-o e colocando flores no mesmo. ----------- 

Não obstante, foi solicitada empreitada para alcatroamento no valor de 

600.000€. Contudo, os preços das matérias-primas dispararam nos últimos 

tempos pelo que os orçamentos apresentados pelas empresas eram bastante 

elevados. Neste sentido, há dúvidas sobre a possibilidade de iniciar o 

alcatroamento no presente ano. ----------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta referiu que existem vários caminhos brancos 

necessários para a atividade agrícola, um setor importante para a nossa 

região, e que necessitam de intervenção. Por não ter havido niveladora na 

última diligência, o Executivo pretende ajudar, utilizando as máquinas 

disponíveis. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

A Senhora Dionísia Tavares tomou a palavra, questionando sobre a 

empreitada de Barrantes e a falta de fiscalização. O Presidente da Junta 

esclarece que foi numa fase de transição, mas que normalmente tem de 

haver inspeção, sendo esta que responsabiliza o empreiteiro e o 

subempreiteiro da obra. A Senhora Dionísia Tavares reforça a necessidade 

de resolução, uma vez que o problema se arrasta há cerca de um ano e a 

população está sem resposta e sem as condições adequadas. ------------------ 

Em relação à obra da Venda, a Senhora Dionísia Tavares parabenizou o 

Executivo.  ---------------------------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Pedro Pereira tomou a palavra, referindo a situação dos pinheiros 

em vias de cair, na Estrada de Tornada para Barrantes. ------------------------- 

O Presidente respondeu que foram apresentadas várias participações e 

também já existiram intervenções no local. Sendo que a última participação 

foi há pouco tempo, o processo deve estar a ser analisado pelo 

Departamento Ambiental da Câmara Municipal. -------------------------------- 

A Senhora Dionísia Tavares tomou a palavra e solicitou informação sobre 

os critérios para a colocação de campas no cemitério e consequências do 

não cumprimento dos mesmos. -----------------------------------------------------
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O Presidente da Junta referiu que o espaço concessionado são dois metros 

quadrados, como consta no Regulamento, e que a maioria das famílias 

foram informadas de que as campas em incumprimento, se necessário o 

espaço ocupado indevidamente poderá ser retirado. ---------------------------- 

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

O Secretário Carlos Conceição lamenta que os critérios não sejam 

cumpridos, é uma situação delicada, mas se necessário terá que ser 

resolvida procurando manter o respeito necessário. Apresentou o plano 

relativo à construção de dois abrigos no cemitério. -----------------------------

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

O Presidente Rui Jacinto informou que, de acordo com a verba aprovada no 

Orçamento, foram adquiridos dois carros: uma Citroen Berlingo para 

transporte dos fregueses para o centro de saúde e uma Mitsubishi Canter 

com caixa metálica e báscula para os serviços exterior. ----------------------- 

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

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


