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 JUNTA DE FREGUESIA DE SERRO VENTOSO 

 

 

 
 

 

ACTA N.º 01/2010 
       

 
Data da reunião ordinária: 29/04/2010 

 
Início da reunião: 21h20m 

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 
1ª Secretária: Catarina Amado dos Santos 
2º Secretário: Luís Narciso Martins Fortunato  
   
Vogais:  Maria José Santo da Silva 
   Carlos Jorge da Silva Amado  
   Gonçalo Bento Anastácio 
            Célia Maria Bento Morgado Rosa  
 

    

 
 
 

    

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 nove de Abril de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e vinte 
minutos, desejando um bom trabalho a todos os presentes. ---------------------- 
-------- Deu-se então cinco minutos para os membros da Assembleia lerem a 
acta da última reunião, afim de a mesma ser votada. ----------------------------- 
-------- Após a leitura, a acta foi aprovada por unanimidade, com um reparo 
do Sr. Carlos Jorge, no ponto um, alínea iv), de ser corrigido o número de 
equipas de dois para três. ------------------------------------------------------------
---------- 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. ---- Apresentação e discussão da Prestação de Contas do ano 
2009: O Presidente da Junta apresentou a prestação de contas relativa ao 
ano de dois mil e nove. ------------------------------------------------------- 
i) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem 
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre a Prestação de contas do ano dois 
mil e nove, seguindo-se a votação do documento, aprovado por unanimidade.  

2. ---- Ratificação do Protocolo com a Câmara Municipal de Porto de 
Mós: O Presidente da Junta apresentou o documento, explicou quais as 
funções delegadas à Junta de Freguesia. -------------------------------------------- 
i) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem 
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre o Protocolo com a Câmara 
Municipal de Porto de Mós. Esclarecidas as dúvidas, o Sr. Presidente da 
Assembleia pôs o mesmo a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -- 

3. ---- Ratificação do Protocolo com a Universidade Sénior: O 
Presidente da Junta apresentou o projecto e explicou a valências do mesmo 
para as pessoas da terceira idade da nossa freguesia. Também informou os 
membros da Assembleia dos deveres e responsabilidades da Junta em aderir 
a este protocolo com o Rotary. --------------------------------------------------------- 
i) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem 
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre o Protocolo da Universidade 
Sénior. O documento foi votado, tendo sido aprovado por unanimidade. ------- 

4. ---- Deliberação sobre Mapa do Pessoal e Procedimento Concursal 
da Freguesia de Serro Ventoso: O Presidente da Junta esclareceu que a 
lei foi alterada. ---------------------------------------------------------------------------- 
i) O Sr. Presidente da Assembleia solicitou aos membros que colocassem 
as suas dúvidas e se pronunciassem sobre o Mapa do pessoal e o 
Procedimento Concursal. Seguiu-se a votação, tendo sido aprovados por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

5. ---- Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na 
Freguesia nos últimos meses e outros assuntos: ------------------------ 
i) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou 
sobre os trabalhos realizados nos últimos meses, na freguesia estando 
disponível para esclarecer algumas dúvidas ou receber algumas sugestões. --- 

ii) A Sr.ª Célia Rosa, pede esclarecimento sobre o alcatroamento para a 
estrada da Bezerra, observando que deve ser a via que se encontra em pior 
estado da freguesia, considerando ser de extrema necessidade a sua 
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pavimentação. Caso a Junta não possa executar, pelo menos faça pressão às 
entidades competentes. ----------------------------------------------------------------- 

iii) O Sr. Presidente da Junta esclareceu que as vias principais a Câmara é 
que tem de assumir a pavimentação, mas que pode pressionar mais uma 
vez a Câmara Municipal para executar essa pavimentação. ------------------- 

iv) O Sr. Gonçalo Anastácio pergunta quanto é que a Junta de Freguesia 
gastou para apoiar a reconstrução da casa ardida da “Rola”.------------------ 

v) O Sr. Presidente da Junta não tem presente o valor exacto, no entanto 
podemos informar que a autarquia apoiou na fase do telhado e com a 
prestação de serviços do funcionário Hermínio. Além desta família, a Junta 
também prestou alguma ajuda, na reconstrução da chaminé que caiu com 
o temporal e arrasou parte da cozinha, do António Santo Silva, da Bezerra.  

vi) O Sr. Gonçalo Anastácio refere que as seguranças colocadas nos 
caixotes do lixo são um bom trabalho, embora não acredite na 
durabilidade do inox. ---------------------------------------------------------------- 

vii) O Sr. Presidente da Junta observa que estas seguranças dos caixotes 
do lixo ficam dispendiosas, pelo que a Junta só vai colocar nos caixotes 
que estejam em zonas mais desprotegidas, onde o vento seja mais 
abundante, quanto ao inox, espera que seja de boa qualidade. -------------- 

viii) A Sr.ª Catarina Santos, pede intervenção da Junta para a estrada dos 
Casais do Chão ao Lagar Novo, antes de chegar ao “Pedro Vassoura”, pois 
está com muitos buracos. ---------------------------------------------------------- 

ix) A Sr.ª Maria José pede intervenção na estrada da Lameira, que também 
tem muitos buracos e torna-se muito perigosa para os tractores agrícolas.  

x) O Sr. Luís Fortunato, pergunta se a Junta não poderia alargar um pouco 
a estrada e suavizar a curva da estrada dos depósitos da água que dá 
acesso às pedreiras. ---------------------------------------------------------------- 

xi) Sr. Presidente da Junta informa que a Junta irá procurar dar resolução 
situações logo que for possível. ---------------------------------------------------- 

xii) O Sr. Carlos Jorge interroga a Junta se a propriedade adquirida há mais 
de dez anos, no centro de Serro Ventoso, onde está o actual quiosque, 
tem algum problema jurídico, uma vez que ainda não está em nome da 
autarquia. --------------------------------------------------------------------------- 

xiii) Sr. Presidente da Junta esclarece que não existe qualquer problema 
jurídico. Há necessidade de marcar uma data para fazer a escritura. Já 
foram feitas algumas escrituras, mas faltam fazer outras. -------------------- 

xiv) O Sr. Carlos Jorge observa que já é altura de resolver e dar exemplo. 
Alerta ainda para a colocação de rails de protecção, na Rua do Moinho 
junto à casa do Sr. José Garcia até ao entroncamento com a Rua do Viso, 
considerando que não deve ser muito dispendioso, sendo apenas uma 
extensão de cerca de cem metros, e ficaria resolvido um problema de 
segurança grande. ------------------------------------------------------------------ 

xv) Sr. Presidente da Junta disse que a Junta iria fazer uma carta ao 
Município, acompanhada de fotos do local, para ser resolvida essa 
situação. -----------------------------------------------------------------------------  

xvi) O Sr. Carlos Jorge pergunta como é que está o projecto da zona sul e o 
projecto da sede da Junta. ---------------------------------------------------------- 

xvii) Sr. Presidente da Junta informa que estamos em fase de correcção da 
estrada paralela á EN362, do projecto da Zona Sul. Segundo o PNSAC, não 
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faz sentido existirem duas estradas paralelas. Quanto á sede da Junta só 
para Setembro, iremos voltar ás obras, já que a Junta não tem 
disponibilidade financeira antes dessa data. Além disso também pedimos 
alteração da fachada da frente, pelo que aguardamos essa alteração. ------ 

xviii) ----- 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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