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 JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO 

 

 
 

 
 

ATA N.º 02/2012 
       

 
Data da reunião ordinária: 27/12/2012 

 
Início da reunião:19h45m 

Términos da reunião: 20h45m 
 

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 
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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------ 
 
-------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, do dia 
vinte e sete de Dezembro de dois mil e doze, pelas dezanove horas e 
quarenta e cinco 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. Mapa de Pessoal para 2013: O Presidente da Junta de freguesia 
explicou o mapa de pessoal, destacando a situação do André Neves 
Anastácio, com contrato de inserção mais, tendo terminado este programa na 
primeira quinzena do mês corrente. Mais informa que vai tentar integrar o 
deficiente, estimulando a sua autonomia, mantendo os serviços dos CTT e 
alguns serviços mínimos, auxiliando a Márcia, nos serviços administrativos da 
Freguesia. O Presidente da Junta de Freguesia apresenta em nome do 
executivo o seu voto de agradecimento e de pesar ao colaborador Hermínio 
Pires Gomes que faleceu no passado dia catorze de Dezembro.--------------- 

i) O Sr. Presidente da Assembleia concordou com a entrega de um voto 
de condolências à família de Hermínio Pires Gomes e solicitou aos membros 
que colocassem as suas dúvidas e se pronunciassem sobre o mapa de pessoal 
para dois mil e treze. -------------------------------------------------------------------- 

ii) O Sr. Carlos Jorge afirmou que considera um ato solidário integrar o 
André Anastácio, se está enquadrado e se terminaram os apoios deve 
continuar, desde que corresponda ás necessidades da Freguesia, não 
comprometendo a Junta. ---------------------------------------------------------------- 

iii) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu 
que no atendimento ao público corresponde, mas não consegue fazer muitos 
serviços administrativos, tais como atestados e outros serviços semelhantes. – 

iv) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem, 
após o esclarecimento das dúvidas. Seguiu-se a votação dado mapa de 
pessoal para dois mil e treze, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------- 
2. Tabela de taxas e Licenças para 2013: ------------------------------- 

i) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, apresentou a 
tabela de preços para o próximo ano, mantendo-se praticamente todos os 
valores, havendo o habitual aumento de cinco por cento no valor da taxa da 
renda das pedreiras. No cemitério existe apenas uma cobrança extra, para as 
covas que a família solicite o levantamento de ossadas, acrescendo vinte por 
cento ao valor da abertura do coval. -------------------------------------------------- 

ii) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que 
apresentassem as suas dúvidas.-------------------------------------------------------- 

iii) O Sr. Luís Fortunato sugere que este ano se congele esse aumento de 
cinco por cento sobre a taxa da renda das pedreiras, atendendo á conjuntura 
económica atual, as pedreiras estão a ter cada vez menos rendimentos. ------- 

iv) O Sr. Carlos Jorge pronunciou-se sobre a sugestão de Luís Fortunato, 
afirmando não ter noção da realidade das pedreiras, se têm ou não 
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dificuldades em manter postos de trabalho, devemos ter alguma atenção, pois 
devemos tentar manter as empresas em atividade e manter a economia local 
e o desenvolvimento da freguesia.   --------------------------------------------------- 

v) A Sra. Célia Rosa referiu que a situação de desemprego começa a ser 
preocupante e devemos tentar não aumentar esse valor, se o aumento da 
taxa das pedreiras contribuir para esse fator, não devemos contribuir para 
despedimentos, no setor das pedreiras. ---------------------------------------------- 

vi) O Sr. Presidente da Assembleia, informou que a freguesia de Serro 
Ventoso não é das que está a sofrer mais com esta crise. Mas deve ficar 
registado que a Junta de Freguesia está consciente da atual conjuntura e, se 
houver necessidade de mexer nas taxas para o próximo orçamento, o deverá 
fazer. --------------------------------------------------------------------------------------- 

vii) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, explicou que 
a Junta tem em conta a situação económica atual, no entanto ainda tem 
informação que as empresas estão a vender a pedra que exploram, se a crise 
se tornar generalizada, a junta não se opõe ao congelamento ou diminuição 
da taxa, pois não pretende dificultar a vida destas empresas. Se o pagamento 
da taxa se aplicasse ao metro cúbico concordaria com o congelamento da 
taxa, mas não é o caso. O valor da renda é irrisório na faturação global destas 
empresas, por isso ainda não se justifica essa medida. Mais informa que a 
junta não vai deixar que se acumulem pendentes, porque vamos ter de pagar 
o IVA de todas as empresas.------------------------------------------------------------ 

viii) Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que votassem a 
Tabela de Taxas e Licenças para dois mil e treze, tendo sido aprovada por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Orçamento e PPI para 2013: O Presidente da Junta começou por 
apresentar os projetos do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), 
destacando o acabamento do projeto ligado com a área da educação da 
antiga construção da casa mortuária, na Avenida Nova; o projeto de novo 
parque das merendas junto à boca da mina de Carvão na Bezerra; o Projeto 
da ampliação do cemitério, que será executado por fases. Terminada a 
exposição do PPI, passou á explicação das despesas para dois mil e treze, 
referindo que haverá redução das despesas correntes, nomeadamente nos 
combustíveis bem como na rubrica de reparações e conservação, destacou 
ainda a verba de cinco mil euros para apoiar situações de necessidades 
sociais, bem como a rubrica da Barragem referente ao depósito sul, que 
continua a verter água. Terminou a exposição com a explicação das receitas 
que se prevêem cobrar no próximo ano, referindo que houve uma redução do 
Fundo de Financiamento das freguesias; referiu ainda que a rubrica pedreiras 
de anos anteriores é um valor controlado, com um plano de pagamentos, 
entregue pelas empresas devedoras á autarquia, que têm vindo a cumprir. Do 
município iremos receber o protocolo mensal, e um apoio para requalificações 
em espaços urbanos, ficou registado no orçamento do Município de dois mil e 
treze, procederem ao alcatroamento da estrada da Bezerra para Portela de 
Vale Espinho e dos Casais do Chão para Marinha de Baixo.-------------------- 

i) Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que 
apresentassem as suas dúvidas e votassem o PPI e Orçamento para dois mil e 
treze, tendo sido aprovados por unanimidade. -------------------------------------- 

4. Outros assuntos de interesse: ----------------------------------------- 
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i) Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, começou por 
esclarecer que atualmente só será dado interesse público às empresas, com 
sede no concelho de Porto de Mós. Mais informou que o CASSAC irá manter a 
sede, onde estava inicialmente projetado, uma vez que já foi dada 
autorização de construção numa pequena área. Terminou informando que o 
site da junta vai ser remodelado e adaptado para poder ser acedido por PDA’S 
e outros equipamentos semelhantes.------------------------------------------ 

ii) Sr. Presidente da Assembleia desejou um feliz ano para todos os 
presentes. Relembrou que temos de estar conscientes que vão aparecer 
muitas situações de carência e dificuldade, pedindo a todos que sempre que 
tenham conhecimento de alguma família, que esteja a passar mal, 
comuniquem á junta de freguesia e ao CASSAC, que tem uma secção de 
apoio social, para poder ajudar as famílias carenciadas com bens alimentares.  

iii) O Sr. Luís Fortunato alerta para terem em atenção a quem vão distribuir 
esses bens, pois acha bem ajudar, mas realmente quem precisa. --------------- 

iv) Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu que 
as Junta ajuda famílias que necessitem de apoio em obras por catástrofes, 
apoio em despesas escolares de famílias que não consigam suportar 
encargos, com viagens de estudo, ou outras despesas semelhantes, mas não 
irá dar bens alimentares a nenhuma família, para isso já existem muitas 
instituições, onde se poderão dirigir e obter essa ajuda. --------------------------- 

v) ------ 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 horas e quarenta e cinco minutos, 
lavrando-se a presente ata que vai ser assinada. ----------------------------------- 
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