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ATA NÚMERO CINCO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
17/09/2022

No dia dezassete de setembro de dois mil e vinte e dois, na
sede da Junta de freguesia de Salzedas, teve lugar a Reunião
Ordinária da Assembleia de Freguesia.

O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos
Santos declarou aberta a reunião pelas vinte horas e trinta minutos.

Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes o senhor
Presidente supracitado, o 1º Secretário Bruno Miguel Tibério Cruz,
o Vogal Fernando Messias dos Santos, o Vogal Tiago João da Silva
Tibério, o Vogal Gaspar José da Fonseca Sousa e a Vogal Catarina
Isabel Gouveia Lopes Pereira dos Santos. Faltou a 2ª Secretária
Sandra Isabel Felizardo Coelho que por motivos de saúde não pode
estar presente.

Estiveram também presentes o senhor Presidente Manuel
Francisco Alves Pinto Laranjo, a senhora Secretária Cátia Alexandra
Pereira Custódio e a senhora Tesoureira Maria Aldina Sousa Mendes
do Órgão Executivo.

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 de intervenção do público;
Intervenção dos membros da Assembleia nos termos do art. 20º

do Regimento.
Período Ordem do dia

Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
Freguesia;

Aprovação da 2ª Revisão Orçamental, por causa do meio tempo do
Presidente da Junta de Freguesia;

Outros assuntos;
Período da Intervenção do Público

2º momento de intervenção do público
O senhor Presidente da Assembleia começou por ler na íntegra a

convocatória, cumprimentou os presentes e deu início á ordem de
trabalhos.

Discussão e votação da ata da última reunião:
Tendo sido enviada a todos os Membros a ata não foi objeto de

qualquer alteração, tendo sido aprovada por unanimidade dos
presentes.

1º momento de intervenção do público:
Ainda não havia público presente, o senhor Presidente da Mesa

lamentou tal facto, e passou ao ponto seguinte na Ordem de
trabalhos, dando a palavra aos Membros da Assembleia.

Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do art.º 20º
do Regimento:
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Interveio o Membro Gaspar José da Fonseca Sousa. Cumprimentou
todos os presentes e perguntou ao senhor Presidente da Junta se as
obras no Centro Cívico de Meixedo já estão concluídas, porque no
projeto aparecem umas árvores que ainda lá não estão; também
perguntou se o Bar da Comissão de Festas de Meixedo já está
concluído, pois na última vez que choveu a água escorre pelas
paredes danificando a pintura recente, e apontou uma possível
solução para escoar a água.

Interveio o Membro Fernando Messias dos Santos, cumprimentando
todos os presentes, solicita á Junta de freguesia uma solução para
o tanque de consortes na Cortegada. Explicou que pelo facto dos
consortes não chegarem a acordo, apesar da necessidade da água, e
até porque, devido á quantidade de terra que há no tanque, os
consortes já não conseguem resolver, e sugere que seja a Junta a
fazer a limpeza e a reparação; pede a limpeza da rua por trás da
casa da D. Inês Ildefonso; pede o corte da sebe junto à casa do
senhor José Abílio, alegando que já não se vê a demarcação da
estrada; disse que os buracos nas estradas/caminhos continuam sem
alcatrão; pede que a Junta arranje uma forma de gratificar os
Bombeiros, porque ao longo dos últimos meses tem trazido
diariamente água à população.

Interveio o Membro Catarina Santos. Cumprimentou todos os
presentes e pede ao senhor Presidente da Junta a limpeza das
valetas na Murganheira e Cortegada, principalmente a que está a
aguentar as terras que vêm da propriedade da D. Inês; Também pede a
colaboração da Junta para a limpeza e reparação do tanque de
regadio na Cortegada, dizendo que não há consenso entre os
consortes; e pede à Junta que não deixe cair a escola da
Murganheira.

Foi passada a palavra ao senhor Presidente da Junta para
esclarecer as questões colocadas.

O senhor Presidente da Junta cumprimentou a Mesa, o público e
agradeceu a presença de todos. Disse que ia responder às questões
colocadas, começando pelas últimas. A recuperação da escola da
Murganheira está no Plano de Atividades da Junta, apesar do
edifício ser da Câmara Municipal de Tarouca, a Junta tenta ter o
recinto limpo, apesar de que as ervas crescem muito depressa. Que o
ideal era haver um projeto para a escola e assim dar-lhe vida, e
deu algumas ideias para a escola; Quanto ao tanque de regadio na
Cortegada, o mesmo é da responsabilidade dos consortes, e não
compete á Junta, esclareceu que caso a Junta interviesse ali, abria
um precedente para situações iguais, no entanto, vai ver de que
maneira se poderá ajudar; Informou que a Junta não tem pessoal para
fazer face a tantas necessidades e explicou mais uma vez a situação
do muro na Cortegada, porque é um problema entre a D. Inês e a CMT,
e que ia mandar tirar a terra que está no caminho por trás da casa
da mesma senhora; Quanto às valetas, vão sendo limpas consoante a
disponibilidade do pessoal; Informou que a Junta agradece aos
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Bombeiros com géneros e não com dinheiro, dizendo que lhes ofereceu
uma palete de águas no início do Verão, e caso os Bombeiros tenham
outras necessidades, a Junta colabora; Quanto ao alcatrão para
tapar os buracos, disse que não veio, mas vai continuar a insistir

com a Câmara; Sobre a sebe que está a tapar a estrada junto à casa
do sr. José Abílio, disse que ia resolver; sobre o Centro Cívico em
Meixedo, informou que o mesmo está concluído, que as árvores não
foram colocadas porque aguardam a indicação da arquiteta. Quanto ao
Bar da Comissão de Festas em Meixedo disse que falta o Latoeiro
acabar o trabalho, e assim a água já não cai na parede.

Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
Freguesia:

O senhor presidente da Junta informou que além do que consta
nas obras efetuadas, apenas falta indicar a substituição das
paragens de autocarro em Meixedo.

Aprovação da aª Revisão Orçamental, onde foi inserido o valor
do meio tempo do Presidente da Junta:

O senhor Presidente da Junta passou a informar e esclarecer
este ponto. Sendo uma Lei aprovada e que consta do Orçamento do
Estado no Ano Corrente, e porque não sendo aceite pelo mesmo, a
Junta era prejudicada financeiramente, decidiu aceitar o Meio Tempo
que a Lei confere aos Presidentes de Junta.

Tendo sido enviado a todos antecipadamente os documentos para
consulta, e não havendo qualquer dúvida, os documentos foram
aprovados por unanimidade já com o valor total anual do meio tempo
do Presidente de Junta.

Outros Assuntos:
O senhor Presidente da Junta disse que o assunto que vai

esclarecer é comum a todos os presentes, pois trata-se da passagem
pelo recinto da Casa do Povo, por parte do senhor Fernando José
Correia dos Santos. Assim sugeriu que o mesmo mude de lugar,
passando para o público e o 1º Secretário ocupe a presidência da
Mesa enquanto o senhor Fernando estiver nesta situação. Informou
que tal como Votado em Reunião de Assembleia anterior, a Junta
vedou a passagem pelo recinto da Casa do Povo, no entanto, o senhor
Fernando tirou a rede e abriu a passagem. Como autoridade da
Freguesia, viu-se na obrigação de contratar um advogado para
defender o interesse do povo, neste assunto.

O senhor Fernando interveio dizendo que tem direito a passar e
por isso enrolou a rede e abriu a passagem, o mesmo sugeriu outra
alternativa que não os tribunais, mas não abdica do direito de
passagem. Este assunto foi debatido pelos Membros, Junta e público,
e foi decidido por unanimidade levar o caso para a Justiça.

2º momento de intervenção do público:
Intervieram o senhor Adérito e esposa que se mostraram

indignados pelo facto do senhor Fernando José Correia Santos,
continuar a dizer que tem direito à passagem pelo recinto da Casa
do Povo, alegando
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que os seu pais cultivaram por mais de dez anos os terrenos onde o
senhor Fernando vive, e que não havia ali qualquer passagem, como o
senhor Fernando alega ter de direito.

Interveio o senhor Fernando José Correia dos Santos, dizendo
que não é verdade, e sim tem direito à passagem.

Depois de trocadas algumas palavras menos adequadas entre o
casal e o senhor Fernando, o público abandonou a sala e voltou-se
ao ponto de Ordem do Dia

Outros Assuntos:
O Membro Bruno Cruz apoiou a atitude do Presidente da Junta na

forma como está a conduzir esta situação. Continuando a sua
intervenção, disse que a capela mortuária de Salzedas precisa de
intervenção e que faz falta um ar condicionado; também sugeriu que
se desse uma ocupação ao antigo campo de futebol, sugerindo uma
charca para abastecimento dos Bombeiros.

O Membro Fernando Messias dos Santos também apoiou a atitude
Presidente da Junta e disse ao Presidente de Assembleia que o mesmo
tem de saber ocupar o seu lugar e separar as funções.

Interveio o senhor Presidente da Junta, respondendo ao senhor
Bruno Cruz, que a conservação da casa Mortuária de Salzedas é da
responsabilidade da Paróquia bem como as capelas da freguesia. No
entanto a Junta já faz a manutenção do Parque e zona envolvente à
Casa Mortuária e outras capelas. Informou que pretende brevemente
fazer os WC’s na Vila Pouca, mas é preciso legalizar a capela, e
uma vez que o senhor Padre não tem iniciativa, sugere que se
convoque a população para em conjunto se resolver;

Continuando, informou que se está a fazer um Contrato Comodato
com a Sociedade Filarmónica de Salzedas, com o intuito de ceder à
Banda, as instalações da antiga Junta de Freguesia, e passou a ler
o contrato em voz alta, em seguida informou que nas reuniões tidas
com o senhor Joaquim Fonseca, pessoa que representa a Banda, o
mesmo tem feito algumas exigências e passou a ler em voz alta as
condições que o mesmo exige deste Executivo.

Depois de debatido o assunto, foi unânime não aceitar as
exigências e que qualquer que seja a decisão da Junta terá sempre
que consultar a Assembleia de Freguesia;

Quanto ao campo de futebol antigo, disse que não era mal
pensado a charca, não fosse ali por cima passar uma rede de cabos
elétricos e de telefone.

Este assunto foi debatido entre os Membros, e ficou acordado
que é um assunto para todos pensarem e dar sugestões na próxima
Reunião de Assembleia.
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Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa
declarou encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e trinta
minutos, da qual se lavrou a presente ata que deve ser assinada
pelos Membros da Assembleia presentes nesta reunião, nos termos
legais.

Presidente; __________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


