VILA DE SALZEDAS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATA NÚMERO TRÊS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
06.04.2018
No dia seis de abril de dois mil e dezoito, na casa Paroquial
de Meixedo desta freguesia, teve lugar a Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia de Salzedas.
O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos
Santos, declarou aberta a reunião pelas vinte horas e trinta e
cinco minutos.
Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes: O
senhor presidente supracitado;
o 2º secretário Agostinho Pinto
Ribeirinho; o Vogal Melchior Alves Custódio e o vogal Fernando
Messias dos Santos. O Vogal José António Fonseca Pinto, chegou
passados quinze minutos.
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Junta e o
senhor Secretario.
Faltou a esta reunião o 1º Secretário Marta Filipa Fonseca
Sousa Paiva e o Vogal Duarte José Fonseca Ribeirinho, que
apresentaram justificação.
Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a
convocatória e edital afixado:
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata da última reunião;
1º momento da intervenção do público;
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art. 20º
do Regimento.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
freguesia;
Apreciação e Votação dos documentos da prestação de contas do
ano financeiro de 2017;
Revisão documentos provisionais / integração do saldo da conta
de gerência do ano de 2017;
Aprovação da 1ª revisão orçamental 2018, onde foi inserido o
valor da gerência anterior;
Outros assuntos.
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º momento da intervenção do público
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata da última reunião;
O senhor Presidente da Mesa pôs a ata da última reunião para
votação a qual foi aprovada por 3 votos a favor e uma abstenção do
Membro Fernando Messias dos Santos por não ter estado presente na
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reunião em causa.(o Vogal José António Fonseca Pinto ainda não
tinha chegado).
1º momento de intervenção do público;
Interveio a senhora Rosa Maria Silva Correia, que agradeceu à
Junta a colaboração no apoio com as crianças da catequese.
Agradeceu ao Presidente da Junta a preocupação do mesmo no passeio
das crianças e do mesmo ter ligado diversas vezes a perguntar como
corriam as coisas. Agradeceu também à CMT a cedência do transporte.
Continuando, frisou o mau estado da estrada por trás do poli
desportivo em Meixedo, e também elogiou o empenho da Junta nas
limpezas das ruas da freguesia.
O senhor Presidente agradeceu as palavras da Dona Rosa e
respondeu que as pessoas vêm em primeiro lugar. Em relação ao
passeio das crianças disse que não fez mais porque não pôde e
lamentou não poder estar presente. Em relação ao caminho citado,
disse que mais uma vez vai alertar o município, assim como já o fez
por diversas vezes, dizendo que a manutenção da estrada é da
responsabilidade do município.
Continuando, aproveitou para convidar os presentes a comparecerem
no dia 22 de abril na festa do 188º aniversário da Sociedade
Filarmónica de Salzedas.
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art.º. 20º do
Regimento.
Interveio o Membro Fernando Messias dos santos, agradecendo a
presença de todos. Questionou e alertou a Junta, acerca da
toponímia na freguesia. Perguntou qual era o caminho do Vale em
Murganheira que consta na descrição das obras nos últimos meses.
Falou sobre o ultimo paragrafo do plano de atividades 2018, onde se
lê moradores de Salzedas, devia constar também Meixedo, Murganheira
e Vila Pouca. Continuando, disse estar disponível para colaborar no
que for necessário para que tudo funcione da melhor maneira.
Perguntou qual o ponto de situação das obras no Mosteiro de
Salzedas, visto que tinha sido dada informação de que as mesmas
iniciariam em janeiro. Pediu ao senhor Pedro Simal que quando o
mesmo tivesse alguma dúvida nas palavras proferidas por ele, o
questionasse, de modo a não haver dúvidas e tornar o diálogo
escrito mais explicito.
Interveio o Membro Agostinho Pinto Ribeirinho, agradecendo a
presenças das pessoas que estiveram no almoço de convívio “Os
Milhos em Vila Pouca. Agradeceu e felicitou a equipa de
colaboradores da Associação dos Amigos de Santa Luzia, pelo bom
trabalho e desempenho nestes convívios, e lamentou não poder estar
presente. Agradeceu as palavras do senhor Vice Presidente a seu
respeito no referido convívio, também ao senhor Padre Adriano e ao
senhor Presidente da Junta. Agradeceu à Junta o trabalho levado em
conta no compromisso com os proprietários, da cedência do terreno
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para o alargamento do caminho da portela. Mais uma vez lembrou que
é necessário a Junta fazer os WC's em Vila pouca.
Interveio o Membro Melchior Alves Custódio, agradecendo os
trabalhos que a Junta fez na localidade de Murganheira e Cortegada.
Agradeceu o alargamento do caminho dos Corgos, dizendo que apesar
de não estar concluído, agradece e compreende os motivos porque não
foi terminado.
Interveio o Membro Fernando José Correia dos Santos, dizendo
que a questão que o membro Fernando Messias dos santos colocou
sobre a terminologia que a Junta usou para descrever a população da
freguesia, não deve ser entendida da forma como o mesmo referiu,
dizendo que a Junta se refere a toda a freguesia e não só a
Salzedas. Também elogiou a Junta sobre a limpeza das ruas e dos
caminhos da freguesia.
O
senhor
Presidente
da
Junta
agradeceu
as
palavras
encorajadoras e elogiosas, no entanto disse que os elogios são
benéficos mas também quer que lhe sejam colocados desafios porque
conta com a participação ativa de todos. Comentou a conclusão das
obras no rio de Salzedas e espaço envolvente. Informou que a Junta
não tem subsídios para obras apenas conta com o capital mensal do
município. Sobre as contas, disse estarem saldadas, não havendo
dívidas. Disse que o caminho dos Corgos na Murganheira não foi
concluído devido ao mau tempo. Referiu que os compromissos com o
senhor Victor Dias estão concluídos. Em relação ás obras do
mosteiro, informou da situação atual e da data prevista para o
início das obras. Em relação ao caminho do Vale, pediu ao senhor
Melchior Alves Custódio para esclarecer o senhor Fernando Messias
dos Santos. Terminou agradecendo o apoio de todos.
O senhor Melchior Alves Custódio esclareceu o senhor Fernando
Messias dos Santos sobre a questão colocada.
Relativamente ao senhor Agostinho Pinto Ribeirinho, o senhor
Presidente agradeceu as suas palavras e disse que, quer o
alargamento do caminho na Portela, quer os WC's continuam como
prioridade na execução no entanto, neste momento mais do que
indisponibilidade financeira, temos indisponibilidade de mão de
obra, pelo que só serão feitas quando conseguir-mos pessoal.
Pelas vinte e uma horas e dez minutos chegou o membro José
António Fonseca Pinto.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
freguesia
Depois de apresentados os trabalhos executados pela Junta de
freguesia os mesmos foram apreciados por todos.
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Apreciação e Votação dos documentos da prestação de contas do
ano financeiro de 2017
Os documentos foram apreciados por todos os membros e foram
aprovados por três votos a favor e duas abstenções, sendo estas dos
senhores Fernando Messias Santos e do senhor José António Fonseca
Pinto, por não as entenderem.
O senhor Fernando Messias dos Santos disse não entender as
contas e sugere uma auditoria ás mesmas.
O senhor José António Fonseca Pinto corroborou com as palavras
do senhor Fernando Messias dos Santos.
O senhor Presidente da Junta informou do procedimento das
contas
da
freguesia,
dando
uma
breve
explicação
do
seu
funcionamento em virtude de esta Assembleia ter elementos que nunca
lidaram com esta situação, dizendo que são parecidas ás contas de
qualquer empresa ou entidade pública. Disse que as dúvidas do
senhor Fernando Messias dos Santos e do senhor José António Fonseca
Pinto, são descabidas, não se resolvem com auditorias, porque as
auditorias têm outra finalidade e são um processo moroso e caro.
Informou que a contabilidade da Junta é feita com base na Lei
n.º75/2013 de 12 de setembro e tentou genericamente explicar a
mesma Lei.
O senhor Fernando Messias dos Santos disse que não desconfia
das contas, mas gostaria que alguém se disponibilizasse para lhas
explicar.
Revisão documentos provisionais / integração do saldo da conta
de gerência do ano de 2017
Os documentos foram apreciados por todos os Membros e foram
aprovados por três votos a favor e duas abstenções dos senhores
Fernando Messias dos Santos e do senhor José António Fonseca Pinto,
alegando que não os entendem.
Aprovação da 1ª revisão orçamental 2018, onde foi inserido o
valor da gerência anterior
Os documentos foram apreciados por todos os Membros e foram
aprovados por três votos a favor e duas abstenções dos senhores
Fernando Messias dos Santos e do senhor José António Fonseca Pinto
alegando o mesmo do ponto anterior.
Outros assuntos.
O senhor José António Fonseca Pinto informou da falta de luz
junto à sua habitação. Demonstrou agrado pelas limpezas das ruas da
freguesia e informou que a rua ou o caminho por trás da Junta não
foi limpa. Demonstrou agrado pela localização do expositor de
editais e questionou o destino das floreiras que ali estavam.
O senhor Agostinho Pinto Ribeirinho pediu o apoio da Junta
para a construção de uma cozinha na Associação dos Amigos de Santa
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Luzia em Vila Pouca, e disse que pretendiam iniciar a obra no
próximo agosto.
O senhor Fernando José Correia Santos comentou o mau estado da
estrada da Tensa a São Pedro, por causa do risco de derrocadas.
O senhor Presidente da Junta disse que em relação ao referido
caminho já ter alertado o município sobre o mau do mesmo. Em
relação à limpeza dos caminhos, disse que não foram concluídos
porque o tempo não ajudou, e entretanto foram feitos outros
serviços mais prioritários. Ao senhor Agostinho Pinto Ribeirinho
respondeu que o pedido de ajuda para a construção da cozinha
deveria ter sido feito até dezembro último, de modo a entrar no
plano de atividades e orçamento do ano em curso. Ao senhor José
António Fonseca Pinto respondeu que a Junta já participou a avaria
à EDP sobre a lâmpada fundida; Sobre as floreiras informou onde
foram colocadas.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º Momento de intervenção do público.
Interveio a senhora Rosa Maria Silva Correia e perguntou à
Junta a data prevista para a construção do bar de festas em
Meixedo.
Interveio o senhor Fernando Messias dos Santos questionando as
placas colocadas nas fontes a dizer que a água não é controlada.
O senhor Presidente deu a palavra ao senhor Pedro Simal para
responder ás questões colocadas pois são do seu conhecimento.
O senhor Pedro Simal respondeu que em relação ao bar em
Meixedo o terreno já está comprado e legalizado. Que já foi feito o
pedido à CMT e Junta de alguns materiais, e que ambas as entidades
se mostraram-se solidárias em ajudar, a única questão é a falta de
mão de obra para se iniciarem as obras, dizendo que caso não sejam
para breve, não adianta fazer as coisa à pressa, pois as festas de
Santa Marinha são em Julho e não convém ter o espaço obstruído com
materiais. Em relação às placas sobe a água, explicou que o
contexto das placas não diz que a água é imprópria para beber, no
entanto é obrigação informar que não há controle frequente da
mesma, e disse que a Junta de freguesia mandava analisar a água dos
fontanários regularmente mas não trimestralmente.
O senhor José António Fonseca Pinto questionou a placa que
sinaliza passadeiras ao pé do Centro Social de Salzedas, mas que
não há passadeiras. Comentou que na ata da reunião de dezembro de
2017 em que o senhor Jorge Reis Ferreira fez elogios ao Padre
Seixeira (já falecido) e perguntou porque não se faz um registo
imemorial da pessoa do Padre.
O senhor Presidente da Junta respondeu que a responsabilidade
das passadeiras é da CMT e que já alertou a mesma sobre este
assunto e outros, e que a resposta do município foi que tinham um
orçamento pedido para a pintura da estrada municipal 520, que
5

VILA DE SALZEDAS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

inclui as passadeiras, bem como para a substituição das paragens de
autocarro. Sobre a sugestão em relação ao senhor Padre Seixeira,
respondeu que na sua opinião há pessoas com o mesmo relevo na nossa
freguesia, e portanto não vai desconsiderar ninguém ao tomar
qualquer iniciativa.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa,
declarou encerrada a reunião pelas vinte e três horas, da qual se
lavrou a presente ata, que deve ser assinada pelos elementos da
Assembleia presentes nesta reunião e nos termos legais.

Presidente; __________________________________
1º Secretário; _______________________________
2º Secretário; _______________________________
Os Vogais: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

