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ATA N.º 01/2013 
       

 
Data da reunião ordinária: 10/05/2013 

 
Início da reunião: 21h15m 

Términos da reunião: 22h40m 
 

Local da reunião: Escola Primária do Mato Velho 
  

 
 

Membros da Assembleia de Freguesia que compareceram à reunião: 
 
Presidente:  Saúl Manuel Rodrigues Saraiva Santos 
1ª Secretária: Catarina Amado dos Santos 
2º Secretário: Luís Narciso Martins Fortunato  
   
Vogais:  Maria José Santo da Silva 
   Carlos Jorge da Silva Amado  
   Célia Maria Bento Morgado Rosa  
 
Faltas justificadas dos membros da Assembleia de Freguesia: 
 
Vogal:   Gonçalo Bento Anastácio 
   
 
 
    
Membros de Executivo da Junta de Freguesia que compareceram à 
reunião: 
 
Presidente:  Carlos Manuel Neto Venda  
Secretário:  João Carlos Pereira Marques 
Tesoureiro:  Ernesto Norberto da Trindade 
 

 
 



ATA N-1-2013  Página 2 de 5 

----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------ 
 
-------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia 
dez de maio de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, na 
Escola do Mato Velho por motivos de realização de obras, na sede da junta de 
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
--------Os membros da Assembleia leram a ata da última reunião, afim de a 
mesma ser votada. -----------------------------------------------------------------------
-------- Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. -----------------------
------ Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o 
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 
1. Deliberação das Contas do ano 2012: O Presidente da Junta começou 
por apresentar desculpas à assembleia, pois este assunto deveria ter sido 
tratado em abril, mas por motivos pessoais não foi possível. Iniciou com a 
apresentação das receitas, informando que a receita das pedreiras permite 
alavancar vários projetos para a freguesia, sendo uma receita que está 
perfeitamente estruturada e com possibilidade de em anos futuros se poder 
vir a arrendar, mais cem mil metros quadrados. Esclareceu que nessa rubrica 
relativa às pedreiras existem valores por cobrar no final de 2012, mas os 
mesmos não se consideram incobráveis. Relativamente á rubrica do IVA, esta 
refere-se á cobrança dos valores de 2011 e 2012, os quais foram 
praticamente todos recebidos. Depois fez a exposição das despesas, tendo 
informado que a rubrica de combustíveis foi inferior em relação ao valor 
previsto, por termos deixado de contar com o colaborador Hermínio, que 
trabalhava com a máquina. Na rubrica conservação de bens existe um valor 
muito superior ao previsto por ter sido necessário reparar o motor da 
máquina. A rubrica acção social comporta os seguintes apoios que a autarquia 
concedeu a famílias da freguesia: Construção de casa de banho para António 
Pinheiro; apoio na ligação da baixada da luz para a casa da viúva Maria 
Prazeres Henriques Feliciano Venda; apoio ao menino Nuno Nogueira 
portador de deficiência espinha bífida. ---------------------------------------- 

i) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem 
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre as contas de 2012. ------------------- 

ii) O Sr. Carlos Jorge afirmou que atualmente o Grupo Recreativo e 
Desportivo de Serro Ventoso (GRDSV) não tem problemas de tesouraria, mas 
espera que a associação não venha a ter dificuldades em receber os valores 
pendentes das verbas prometidas para apoiar o futsal. ---------------------------- 

iii) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu 
que os valores prometidos irão ser pagos. ----------------------------------------- 

iv) O Sr. Luís Fortunato observou que não deveria haver atrasos nas 
transferências desses subsídios. Solicitou esclarecimentos sobre as obras no 
Tronco e zona envolvente. -------------------------------------------------------------- 

v) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda afirmou que 
irá ter intervenção, com o pessoal da junta de forma a dar corpo e amplitude 
ao Tronco. --------------------------------------------------------------------------------- 

vi)  O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem, 
após esclarecimento de todas as dúvidas. Seguiu-se a votação das contas de 
2012, tendo sido aprovadas por unanimidade. -------------------------------------- 
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2. Revisão ao Orçamento de 2013: --------------------------------------- 
i) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, explicou que 

a revisão se deve: á introdução do saldo de gerência anterior, que será 
essencialmente para reforçar os valores relativos ás obras na sede da junta e 
barragem entre outras despesas; ao reforço na rubrica apoio do Município; à 
abertura da rubrica para uma verba do IEFP relativa a uma candidatura que 
vamos realizar e abertura da rubrica reposições não abatidas nos 
pagamentos; a fim de podermos contabilizar algumas notas de crédito 
referentes a faturas de 2012. ----------------------------------------------------------- 

ii) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem, 
já que não houve apresentação de dúvidas. Seguiu-se a votação da Revisão 
do Orçamento de 2013, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------- 
3. Outros Assuntos de Interesse: ---------------------------------------- 

i) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda informou 
sobre os trabalhos realizados nos últimos meses, na freguesia: o acesso à 
Fórnea está praticamente concluído, vamos colocar no largo um sinal para 
estacionar autocarros; Na Bezerra efectuámos uma limpeza junto à mina, 
sendo objetivo desta junta fazer um parque de merendas junto a uma das 
bocas da mina de carvão; as obras de sede da junta ficarão concluídas a 
meados de julho, houve algumas alterações em relação ao projeto 
apresentado, sendo uma obra que vai dignificar a freguesia; A zona 
envolvente à Captação de águas também vai ser requalificada, vamos 
colocar água cá fora; Os passeios em Serro Ventoso da Casa da Sandrina 
até ao cemitério irão ser começados entretanto e os do Lagar Novo 
também são para fazer ainda neste mandato; A Junta já pediu orçamentos 
para requalificar a antiga casa mortuária em construção e convertê-la 
numa ludoteca, tendo já esta junta conversado com os herdeiros, que não 
levantaram problemas; A ampliação do cemitério vai avançar apenas com 
10% da área existente, conforme permitido por lei. ----------------------- 

ii) O Sr. Carlos Jorge observa que essa lei é irrisória, pois quase com a 
mesma despesa poderíamos fazer toda a ampliação do cemitério. 
Informou ainda que uma equipa de futsal vai disputar a final da taça 
distrital, isto prova que as crianças da serra quando têm oportunidades 
são tão boas como as outras, deixando o convite a todos para no dia 
dezanove de Maio irem assistir ao jogo e no final virem á sede a um 
convívio de encerramento da época. ---------------------------------------------- 

iii) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda congratula as 
equipas bem como o empenho que tem sido investido com essa camada 
jovem. O presidente da Junta informa ainda que a autarquia vai oferecer o 
projeto para Casa Paroquial. Alerta para o facto que a Junta apenas paga 
o projeto não vai ter qualquer opinião no mesmo, existe uma comissão 
responsável para essas obras, mas não concorda que arrasem toda a casa, 
acha que deveriam restaurar a casa existente, mas não vamos ter 
qualquer opinião nesse projeto, o mesmo acontece quando subsidiamos os 
projetos das associações. ----------------------------------------------------------- 

iv) A Sra. Célia Rosa agradeceu o subsídio atribuído á associação da bezerra 
e Figueirinhas. ------------------------------------------------------------------------ 

v) A Sra. Catarina Santos pediu mais uma vez para alcatroarem a estrada 
dos Casais do Chão. ----------------------------------------------------------------- 
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vi)  A Sr.ª Maria José refere que deveriam colocar placas informativas em 
Serro Ventoso, para indicar os edifício públicos, tais como a casa 
mortuária, a extensão de saúde, a junta de freguesia, porque muitas 
pessoas que nos visitam ou vêm a funerais andam á deriva, por não haver 
placas informativas. ------------------------------------------------------------------ 

vii) O Sr. Presidente da Assembleia, observou que deveríamos pensar em 
adquirir o pavilhão ao Carlos ou pensar numa solução, porque é uma 
necessidade desta autarquia, ter um espaço para arrumar todos os 
equipamentos, que temos adiado, mas que deve ser resolvida. O Carlos já 
fez um grande favor à freguesia. -------------------------------------------------- 

viii) A Sr.ª Maria José concorda com o Saúl Saraiva, temos que dar uma 
solução, nunca tivemos necessidade de arranjar um pavilhão porque 
sempre tivemos o do Carlos à disposição, ele merecia um agradecimento 
da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

ix) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda informa que 
existem algumas pessoas interessadas no pavilhão, no entanto darei 
sempre prioridade á freguesia de Serro Ventoso, em relação a outras 
propostas. O próximo executivo não terá de retirar todos os equipamentos 
no dia seguinte á entrada na junta, mas deverá pensar nisso com alguma 
prioridade. Se a freguesia pretender adquirir, haverá a possibilidade de 
pagar faseadamente. ---------------------------------------------------------------- 

x) O Sr. Carlos Jorge opinou que a autarquia terá de arranjar um espaço 
para os equipamentos. A freguesia tem obrigações e deve agradecer ao 
Carlos por ter emprestado o espaço ao longo de todos estes anos. Não 
vejo inconvenientes só vantagens em adquirirmos o pavilhão, no entanto 
acho que deve ser o próximo executivo a comprar, é melhor para a Junta 
de Freguesia e para a imagem do Carlos. E enquanto membro da 
assembleia eu não vou votar a favor neste mandato. -------------------------- 

xi) O Sr. Presidente da Assembleia, observou que é uma necessidade 
para a freguesia e que devemos pensar neste assunto, pois deixaríamos 
menos um problema para o próximo executivo, que pode não ter coragem 
de adquirir este espaço. ------------------------------------------------------------- 

xii) O Sr. Carlos Jorge afirmou que este executivo não deve adquirir o 
espaço. O Carlos deve dar um “timming” ao próximo executivo para 
desocuparem ou comprarem o espaço. ------------------------------------------- 

xiii) Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda informa que a 
junta foi entregar o voto de pesar e agradecimento á família do falecido 
Hermínio, que nos agradeceu imenso pelo nosso gesto e quis presentear 
todos os membros com um frasco de mel ainda recolhido pelo próprio 
Hermínio, que entrego hoje a cada membro da assembleia e da Junta. ---- 

xiv) ------ 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 
quarenta e um minutos, lavrando-se a presente ata que vai ser assinada. -
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ATA N-1-2013  Página 5 de 5 

 
 


