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 JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO 

 

 
 

 
 
 

ACTA N.º 02/2006 
       

 
Data da reunião ordinária: 04/05/2006 

 
Início da reunião: 21h00m 

Términos da reunião: 22h30m 
 

Local da reunião: Sede da Junta de Freguesia de Serro Ventoso 
 
 
 

Membros da Assembleia de Freguesia que compareceram à reunião: 
 
Presidente:  Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos 
  
1º Secretário: José António Cordeiro da Silva 
2º Secretário: Fernando Manuel Gomes Santos  
Vogais:  Leonel Martins dos Santos 
    

 
 
 

Faltas justificadas:  
 
Vogais:  Manuel Alfredo Henriques Vicente 
   Arménio Ribeiro Henriques  
   Célia Maria Bento Morgado Rosa 
    

  
 
Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à 
reunião: 
 
Presidente:  Carlos Manuel Neto Venda  
Tesoureiro:  Ernesto Norberto da Trindade 
Secretário:  João Carlos Pereira Marques 
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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------ 
 
-------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, 
desejando um bom trabalho a todos os presentes. --------------------------------- 
-------- Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o 
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ------ 
1. ---- Apresentação do relatório de contas da Freguesia de 2005: --- 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, passou á 
apresentação do relatório, explicando sucintamente a receita e despesa. ------ 
a) ------- O Sr. Leonel Santos, pediu esclarecimento sobre as despesas 
na rubrica em outros e diversos, bem como da rubrica de receitas 
provenientes do Município de Porto de Mós, tendo o Sr. Presidente da 
Junta de Freguesia, Carlos Venda, explicado e justificado os valores 
apresentados. ----------------------------------------------------------------- 
b) ------- O Sr. Leonel Santos, solicitou se é possível visualizar alguns 
documentos contabilísticos, aos quais o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia, Carlos Venda, respondeu que pode fazê-lo quando desejar, 
basta pedi-los à funcionária da Junta de Freguesia.--------------------------------- 
------- O Sr. Presidente da Assembleia, Srº Saúl Saraiva pôs à 
votação do relatório de contas da Freguesia de 2005: ---------------------
--------- Posto á votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.---------------- 
2. ---- Apreciação do Protocolo entre o Município de Porto De Mós 
e Junta de Freguesia: -------------- 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, 
apresentou o protocolo predefinido entre as entidades, e explicou como se 
efectuam as transferências de valores.  
a) ------- O Sr. Leonel Santos, considera que os valores atribuídos são 
baixos, mas a Câmara não dá alternativas a este Protocolo. --------------------- 
b) ------- O Sr. Saúl Saraiva, refere que a Câmara não aumentou o valor 
da verba global a atribuir às freguesias, mas ao mudar a regra de cálculo fez 
com que houvesse transferências de verbas de umas para outras o que veio 
prejudicar muito as freguesias da serra. Sendo a reparação de caminhos o 
maior encargo e sendo estas freguesias que têm mais caminhos rurais, não é 
justo retirar valores a estas para atribuir a freguesias mais urbanas, apesar 
destas terem mais população. --------------------------------------------------------- 
c) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclarece 
que este protocolo foi o possível, visto que a Câmara não deu alternativa de 
discussão, sendo um documento imposto pelo Município. --------------------- 
--------O Sr. Presidente da Assembleia, Srº Saúl Saraiva pôs o 
documento à votação: ----------------------------------------------–-------
----------  Posto á votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------- 
3. ---- Apreciação do Brasão da Freguesia: ------------------------------ 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, 
apresenta o brasão e dois documentos a justificar o porquê deste símbolo. A 
situação actual é: ou assumimos este brasão, ou teremos que esperar mais 
algum tempo, para fazermos alteração do mesmo.---------------------------------- 
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a) ------- O Sr. Leonel Santos, considera que as figuras do brasão não 
estão muito explicitas e, que o mesmo deveria ter uma oliveira. ---------------- 
b) ------- O, Sr. Saúl Saraiva, pergunta se não se pode mandar fazer 
outro estudo de brasão a outra entidade.-------------------------------------------- 
c) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclarece 
que é a única entidade credenciada para fazer este estudo, e a mesma já 
respondeu que não altera mais este brasão, por entender que se encontra 
dentro dos parâmetros necessários. ------------------------------------------- 
--------O Sr. Presidente da Assembleia, Srº Saúl Saraiva pôs o 
presente brasão à votação: –-------------------------------------------------------
--------  Posto á votação o mesmo foi aprovado por unanimidade, sendo ainda  
decidido mandar fazer o referido brasão . -------------------------------------------- 
4. ----Atribuição dos nomes de ruas em falta na freguesia:--------- 
-------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, explica 
sucintamente a reorganização da numeração as casas da freguesia e pede 
para o informarem sobre denominação de algumas ruas não identificadas. 
Tendo os membros da Assembleia se comprometido a realizar essa tarefa.---- 
5. Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na Freguesia 

nos últimos meses: ------------------------------------------------- O 
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou que 
sobre os trabalhos realizados nos últimos três meses. ----- 

a) -- O Sr. Leonel Santos, pergunta como está o painel de azulejo a colocar 
à entrada de Serro Ventoso. ---------------- 

b) Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, responde que 
se estão a ultimar alguns pormenores desse painel, que fica com alguns 
aspectos que identificam a freguesia. ------------------------------------------ 

c) -- O Sr. Leonel Santos, refere que se deveria colocar um painel de 
identificação da freguesia à entrada e saída de Serro Ventoso, para 
demarcar o início e o fim. ----------------------------------------------------------- 

d)  O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda apresentou à 
Assembleia as obras a iniciar na freguesia: Casa mortuária; Barragem 
(apresentação de projecto como vai ficar) e a colocação de passeios em 
Serro Ventoso.------------------------------------------------------------------------- 

e) -- O Sr. José António, refere que a barragem deveria ser toda reparada, 
já que se encontra bastante deteriorada. ---------------------------------------- 

 O Sr. Leonel Santos, dia que deve fazer-se um projecto por fases, uma vez 
que são bastante dispendiosas a obras a realizar. Considera ainda que 
também se deveria fazer a tubagem uma vez que apresenta alguns sinais de 
deterioração. Conclui a sua intervenção perguntando sobre o Parque de 
energia eólica. ----------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda esclareceu que o 
Parque eólico se encontra parado porque o PNSAC chumbou o projecto.------- 
-------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público presente 
na reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia de Freguesia, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, 
lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. ---------------------------------- 
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O Presidente:  
 
_______________________________ 
Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos 
  
O 1º Secretário: 
 
_______________________________ 
José António Cordeiro da Silva 
 
O 2º Secretário:  
 
_______________________________ 
Fernando Manuel Gomes Santos  

   


