
VILA DE SALZEDAS

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
    
ATA NÚMERO SEIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

08.12.2018                                             
No dia oito de dezembro de dois mil e dezoito, 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 dezassete horas e vinte
minutos. 

Procedeu-se  à  verificação  do  quórum  estando  presentes:  O
senhor Presidente supracitado;   o Vogal Melchior Alves Custódio; o
Vogal Duarte José Fonseca Ribeirinho; o Vogal José António Fonseca
Pinto e o Vogal Fernando Messias dos Santos. 

Estiveram  também  presentes  o  senhor  Presidente  e  o  senhor
Secretário da Junta de freguesia.

Faltou a esta reunião o 1º Secretário Marta Filipa Fonseca
Sousa Paiva e o 2º Secretário Agostinho Pinto Ribeirinho.

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/discussão  e  votação  do  Plano  de  Atividades
para 2019;

✔ Apreciação/discussão e votação do Orçamento para o Ano
Financeiro de 2019;

✔ 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 quatro votos e uma abstenção do
Membro Fernando Messias dos Santos por não estar presente nessa
reunião.

O  senhor  Fernando  José  Correia  dos  Santos  cumprimentou  os
presentes e agradeceu a sua presença, e em nome da Assembleia,
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começou por dar os pêsames à família do Falecido Luís Carvalho
Fonseca,  dizendo  que  aquela  família  tem  passado  por  muito  e  é
solidário com a sua dor.

 O senhor José António Fonseca Pinto agradeceu as condolências
do Presidente da Mesa, e disse que como familiar é muito difícil
suportar tanta tristeza.

1º momento de intervenção do público;

Chegou entretanto o senhor António Ribeiro de Almeida a quem
foi  dada  a  palavra.  O  mesmo  cumprimentou  todos  os  presentes  e
desejou a todos um Feliz Natal. Continuando, disse que a capela de
São Pedro precisa de informação sobre a sua localização bem como as
outras capelas da nossa freguesia. Sobre a mesma capela disse que a
mesma está necessitada de obras de requalificação, que apesar de
ser património da paróquia a mesma não tem dinheiro, e sempre foi a
Junta e a CMT a fazerem essas intervenções. Neste sentido, pede que
não seja esquecida a dita capela; Também perguntou se as ruas de
Salzedas  estão  todas  sinalizados  com  nome  de  rua;  fez  uma
apreciação das ruelas de Salzedas dizendo que têm características
que os turistas apreciam bastante, e neste contexto entende que a
Junta de freguesia deveria colocar informação a respeito;

Interveio o senhor Presidente da Junta cumprimentando todos os
presentes e agradecendo a presença dos mesmos. Em seguida respondeu
ás situações colocadas.
 Sobre a capela de São Pedro disse que está abandonada pelos
serviços municipais, mas que a Junta está atenta e a mesma vai ser
intervencionada; sobre as ruas disse que estão todas sinalizadas
com placas respetivas; sobre a informação dos locais com interesse
turístico disse que está a ser tratado; a propósito do Cimo do Povo
informou que a pedido de muitas famílias a Junta decidiu fazer o
alargamento  para  dar  acesso  a  carros  de  emergência  e  socorro,
também corrigir de uma vez por todas o mau ambiente daquele lugar,
pois  era  um  depósito  de  lixo.  Por  outro  lado  tendo  a  nossa
freguesia uma população bastante idosa a Junta tem de ter em conta
a  acessibilidade  aos  menos  capazes  e  promover  os  espaços  para
beneficio da população. Informou que a obra não está acabada falta
pavimentar, é uma promessa da CMT, mas provavelmente só no início
do próximo ano.

Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art. 20º
do Regimento

Interveio o Membro Melchior Alves Custódio informando a Junta
do problema que os condutores de veículos pesados têm na estrada
entre Queimadela e Salzedas. E neste sentido solicita que seja
colocada sinalização que ajude a resolver estas situações.

Interveio o Membro José António Fonseca Pinto, cumprimentou os
presentes  e  agradeceu  as  condolências  do  Presidente  da  Mesa  a
respeito do seu primo.
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Continuando solicitou a correção do número de porta da sua

residência na convocatória. Continuando disse que não há nada de
novo  nas  obras  que  se  apresentam;  questionou  a  aplicação  de
herbicida  dizendo  que  as  ervas  continuam  grandes;  que  a  casa
mortuária  da  Murganheira  precisa  de  intervenção,  e  deu  algumas
sugestões;  disse  que  a  casa  do  senhor  Fernando  Bento  Santos
continua  igual,  como  também  uma  parede  pertencente  ao  senhor
Faustino; fez referência aos novos caixotes de lixo espalhados pela
freguesia dizendo que em alguns locais a estrada já é estreita e os
caixotes não ajudam; Disse que concorda que se eduquem às pessoas e
informou que na localidade de Vila Pouca há um caixote do lixo em
mau  estado;  disse  que  o  Membro  Agostinho  Ribeirinho  na  última
reunião  fez  referência  a  locais  que  foram  limpos,  mas  que  ele
verificou que um dos locais está por limpar; informou de uma porta
no depósito da água que está rebentada; disse que no lugar do
Padrão ao pé do Senhor da Boa Passagem continua sem placas de
identificação; disse que acha que a nossa freguesia está pouco
desenvolvida e informou que na Vila Pouca, no alto da Portela, há
um acesso que dá para Queimadela, sugerindo que se faça a ligação
para desenvolver aquele lugar e criar uma rota de passagem.

Interveio o Membro Melchior Alves Custódio esclarecendo que a
parede  atrás  referida  não  é  do  senhor  Faustino,  e  explicou  a
situação atual. Também esclareceu que o lugar no alto da Portela
não é fácil de resolver porque os consortes não dão o terreno para
a passagem.

Interveio o  Membro  Fernando  Messias  Santos,  dizendo  que  o
senhor José António Fonseca Pinto já disse muitas coisas é bom
sinal é porque está atento. Disse à Junta que gostou da data desta
reunião num sábado e pede que se mantenha, pois acha que é um dia
mais acessível. Disse que sempre quis colaborar com a Junta e que a
mesma tem de o(s) aturar até ao fim.

Interveio o Membro José António Fonseca Pinto perguntando à
Junta se o valor de quinhentos euros na rubrica parque cimo do povo
é da Junta ou é do município, alegando que o senhor Presidente se
referiu à obra como terminada pela Junta de freguesia.

O senhor Presidente da Junta agradeceu as questões colocadas e
começou por responder que na última reunião pediu a colaboração da
Assembleia para a elaboração do orçamento e não a teve. Sobre o dia
das reuniões de Assembleia disse que vai estar atento. Disse que o
valor que consta da rubrica apontada, é da responsabilidade da
Junta, pois o orçamento é da Junta e não da CMT, que o valor pode
ou não ser usado, dizendo que a obra ainda não foi totalmente
fechada e pode haver necessidade de se comprar uma planta ou algo
no  género,  e  é  por  isso  que  se  mantém  em  aberto.  Sobre  o
alargamento  do  espaço  em  Vila  Pouca  e  o  possível  acesso  a
Queimadela, disse que sem apoio as coisas não podem mudar. Sobre o
caminho dos moinhos disse que a empresa que veio compor o poste
também ade vir compor o caminho. Sobre a porta junto ao depósito da
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água  informou  que  está  a  ser  feita.  Quanto  ao  espaço  que
supostamente deveria estar limpo pelo Membro Agostinho Ribeirinho,
disse que não sabia da situação e que tem muita pena por o mesmo
não estar connosco. Quanto aos caixotes do lixo, deu uma breve
explicação acerca da sua colocação dizendo que o principal objetivo
é reciclar e educar, também informou que na Murganheira o carro do
lixo não cabe na rua e é o pessoal da Junta que faz o esvaziamento
dos caixotes. Sobre a aplicação do herbicida disse ter sido feita
por diversas vezes mas devido às condições do tempo não foi eficaz
em muitos locais, e aproveitou para informar da situação legal da
aplicação do produto e da problemática que a Lei obriga; sobre a
sinalização  para  veículos  pesados,  disse  que  também  está  ao
corrente da situação e é solidário com os motoristas. Disse que
iria reforçar a sinalização o mais breve possível. 

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 discutidos por todos.

O senhor Presidente da Junta disse que também a CMT ajudou em
algumas das obras, que não é só trabalho da Junta. Informou que em
Meixedo as obras do bar já começaram. Informou que o município
pretende ajudar mais no próximo ano.

Apreciação/discussão e votação do Plano de Atividades para 2019;
Tendo  sido  previamente  entregue  a  todos  os  membros  da

Assembleia  o  respetivo  documento,  o  senhor  presidente  da  Mesa
sugeriu aos Membros que se manifestassem a respeito. 

A respeito deste plano o senhor José António Fonseca Pinto
disse que gostaria de ter sido contactado para participar no mesmo.

O senhor Presidente da Junta disse que o conteúdo do plano vem
no  seguimento  e  estratégia  do  anterior.  Disse  que  na  reunião
anterior solicitou aos Membros que fizessem chegar à Junta as suas
sugestões,  também  informou  que  a  Junta  tem  datas  a  cumprir  na
execução e entrega dos documentos apresentados.

O senhor José António Fonseca Pinto disse que há obras neste
plano que vêm de anos a trás e espera que sejam feitas. Perguntou
se o projeto em Meixedo é da autoria da Associação. Mencionou a
situação na judiaria/quelho, dizendo que a Junta deve pressionar as
entidades competentes na preservação destes locais.

O senhor Presidente da Junta informou que a Junta não pode
interferir com as obras no Quelho, explicando que as obras são da
responsabilidade dos proprietários, e deu o exemplo de alguém que
investe naquele espaço cumprindo o procedimento exigido.

O senhor António Ribeiro de Almeida disse que infelizmente o
abandono  de  casas  e  locais,  a  falta  de  dinamismo  e  de  gente,
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infelizmente não é só em Salzedas. E despediu-se de todos desejando
um Feliz Natal.

O senhor Fernando Messias dos Santos disse que não gosta deste
plano, que é repetido e sente falta de acreditação no mesmo, e diz
que as suas criticas são construtivas.

O senhor Presidente da Junta referiu que se queriam outras
obras no plano, deveriam ter feito chegar as mesmas a tempo de
serem colocadas no plano e no orçamento, e que esta deicha fica
para de futuro e para todos.

Apreciação/discussão e votação do Orçamento para o Ano Financeiro
de 2019;

Tendo  sido  previamente  entregue  a  todos  os  Membros  da
Assembleia os respetivos documentos, o senhor presidente da Mesa
sugeriu aos Membros que se manifestassem a respeito.

O Orçamento foi discutido por todos e o senhor Presidente da
Junta informou que em 2019 o mesmo terá de ser corrigido porque
novas  competências  serão  atribuídas  ás  juntas  e  terão  de  se
atualizar, e que eventualmente a Assembleia terá de ser convocada
para essas novas exigências.

O  senhor  Duarte  Ribeirinho  questionou  as  rubricas  que  dão
apoio ás Associações da freguesia alegando que no seu entender
deveriam ser auto suficientes. Informou que o apoio à Banda de
Salzedas sempre foi para apoiar a escola de música e que atualmente
não está em funcionamento.

O senhor Melchior disse que na rubrica apoio ás comissões de
festas, na Murganheira não há festas há alguns anos.

O senhor José António Fonseca Pinto disse que concordava com o
Duarte Ribeirinho, que as rubricas de apoio ás associações devem
ser revistas.

O senhor Presidente da Junta informou que o valor das rubricas
referidas têm um valor irrisório e que serve para o acaso de alguém
se chegar à frente e fazer alguma coisa pela Terra ou freguesia, e
neste sentido é necessário manter as rubricas com algum valor.

Depois  de  apreciado  por  todos  o  Orçamento  foi  aprovado  na
generalidade à exceção dos senhores  José António Fonseca Pinto e
Fernando  Messias  dos  Santos,  que  alegaram  não  acreditar  no
orçamento.

Outros assuntos.
O senhor Melchior Alves custódio informou que é necessário

intervir  na  ponte  romana  em  Vila  Pouca,  dizendo  que  há  alguns
buracos que requerem apreciação.

O senhor Fernando Messias dos Santos disse que no próximo ano
vai estar preparado e apresentar ideias para o plano de atividades.

O  senhor  Fernando  José  Correia  dos  Santos  disse  que  as
reuniões nas aldeias da freguesia têm mais afluência que na própria
sede, lamentando a falta de público nesta reunião.
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O senhor Presidente da Junta disse que gostaria que em todas

as reuniões os Membros dessem sugestões que contribuam para o bem
da  freguesia.  Informou  das  obras  no  mosteiro  e  convidou  os
presentes para participarem no próximo evento da freguesia que será
no próximo dia seis de janeiro, a celebração de mais um encontro de
cantares  de  janeiras.  Terminou  a  sua  intervenção  convidando  os
Membros  a  juntarem-se  no  jantar  de  Natal  de  ambos  os  Órgãos
autárquicos.

O senhor José António Fonseca Pinto disse que só iria a este
jantar se fosse o mesmo a pagar, alegando que não se sentiria bem
de outra forma.

O senhor Presidente da Junta respondeu que sempre se comemorou
o  Natal  nesta  Junta  à  exceção  do  ano  anterior,  e  que  no  seu
entender  este  convívio  de  Natal  é  um  bom  momento  e  que  se
justifica. Terminou desejando a todos um  Feliz Natal.

 O senhor Fernando Messias dos Santos disse que concorda com o
senhor  José  António  Fonseca  Pinto,  e  que  de  qualquer  modo  não
poderia pois tinha o jantar de Natal na empresa onde trabalha.
  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

2º Momento de intervenção do público.

Terminadas as intervenções e nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente da Mesa, declarou encerrada a reunião  pelas dezanove
horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que deve
ser assinada pelos elementos da Assembleia presentes nesta reunião
nos termos legais.

Presidente; __________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

           ___________________________________

           ___________________________________

 ___________________________________


