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ACTA N.º 04/2007 
       

 
Data da reunião ordinária: 27/12/2007 

 
Início da reunião: 19h20m 

Términos da reunião: 20h35m 
 

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 

Manuel Alfredo Henriques Vicente   
  Arménio Ribeiro Henriques 

    

 
Faltas justificadas:  
 
Vogais:   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. --------------------------------- 
-------- 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. ------------------- 
-------- 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. ---- Apreciação e aprovação do Orçamento e Plano de 
Actividades para 2008:----------------------------------------------------- 
1.1. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, 
apresentou o Plano de Actividades para 2008. Afirmou que não podemos 
perder de vista os objectivos para a freguesia, pelo que temos que saber 
distribuir bem os recursos para as diversas obras estruturais em execução e a 
realizar. A Junta decidiu iniciar já o arranjo urbanístico do centro da Bezerra, 
trabalhando paralelamente, noutras obras. Estamos a tentar negociar com 
Estradas de Portugal a execução de passeios no Mato Velho. O projecto para 
a zona sul de Serro Ventoso, vamos tentar avançar com o projecto da zona 
envolvente, para evitarmos estar dependentes do Polidesportivo Descoberto. 
Quanto ao arranjo da Barragem, não está esquecida a segunda fase, apenas 
decidimos este ano, executar as obras nos lugares da freguesia. Também faz 
parte do plano de actividades desta autarquia avançar com a variante dos 
Casais do Chão, a Câmara Municipal prometeu executar tudo, mas se não 
avançarem nós pensamos avançar com a primeira fase. Para o próximo ano 
pensamos pavimentar o Poio, Casais do Chão, Bezerra, com uma verba entre 
quinze a vinte mil euros. -- 
i. O Sr. Leonel Santos interrompeu, para sugerir que a estrada da 
Portela ao Arrimal também deveria ser pavimentada. O Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, já afirmou que seria pavimentada em 2008, mas se não for 
deveria esta Junta falar com o Presidente da Junta do Arrimal para 
conseguirem em conjunto a pavimentação da mesma. ---------------------------- 

ii. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, afirmou 
que não é competência da Junta alcatroar vias, mas dentro do possível vamos 
conseguir coordenar isso para executar as pavimentações possíveis. Mas 
informamos já que essa, a Junta não tem capacidades orçamentais para a 
executar. ------------------------------------------------------------------------------- 

iii. O Sr. Leonel Santos esclareceu que também não sugere que a nossa 
Junta de Freguesia pavimente essa estrada, mas que exerça pressão na 
Câmara Municipal, juntamente com a autarquia do Arrimal.---------------------- 

iv. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, afirmou 
que o fará. E continuou com a apresentação do Plano e Orçamento para 
2008. Na Sobreira estamos a embelezar e limpar as valetas, estando também 
já ponderado por este executivo avançar com este trabalhos nos restantes 
lugares da freguesia. Tendo em conta que a rapidez deste trabalho, será em 
função da capacidade financeira disponível da autarquia. ------------------------- 
1.2. Após apresentação do plano passou à apresentação do Orçamento 
para 2008. A receita de canídeos será semelhante à previsão dos anos 
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anteriores, dois mil euros, já que não houve alterações dos valores das taxas. 
A receita proveniente do Protocolo vai sofrer um ligeiro aumento, com a 
inclusão de quarenta euros por mês para compra de produtos de limpeza. ---- 
i. O Sr. Leonel Santos perguntou qual a diferença do valor deste ano 
para o valor de 2008 do protocolo com a Câmara Municipal. --------------------- 

ii. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu o 
valor que recebemos a mais deve rondar os vinte mil euros. Mais informou 
que a Câmara aprovou em orçamento para 2008, a transferência de quarenta 
mil euros (uma de quinze mil e outra de vinte cinco mil euros) para a 
freguesia de Serro Ventoso. Aguardamos também a aprovação do projecto 
LEADER, que foi suspenso por falta de verbas, é uma receita muito incerta 
mas continuamos a esperar pela sua aprovação. Este ano temos uma nova 
receita referente ao IMI Rústico, verba que recebemos do Ministério da 
Finanças pelos impostos pagos sobre o IMI Rústico na nossa freguesia. 
Temos um valor de três mil e seiscentos por estar incluído o valor de 2007 
que já deveríamos ter recebido e ainda não nos foi transferido. ----------------- 
A Junta vai distribuir as receitas pelas despesas correntes e de capital em 
2008 de forma a evitar gastos desnecessários. Para as senhas de presença 
dos membros da Assembleia prevê-se um valor de 600€; para gastos com o 
pessoal prevê-se 1200€ para o Executivo e 25000€ para o restante pessoal; 
para o cemitério os gastos são iguais à receitas, porque o valor pago pela 
abertura de covais é todo entregue ao coveiro. Para o consumo de gasóleo 
prevemos uma média de 500€ por mês; a despesa de tout-venant é 
compensada pela receita de pedreiras de britas; os levantamentos 
topográficos incluem valores pendentes do ano 2007; juros de locação 
financeira são os valores contratados no Leasing da Extensão de Saúde; a 
rubrica pavimentações inclui valores pendentes de 2007. ------------------------ 

iii. O Sr. Leonel Santos perguntou qual o montante de valores pendente 
de 2007 que está incluído no orçamento de 2008. ---------------------------------- 

iv. O Sr. José António, perguntou se o valor da sinalização inclui o sinal 
pedido para o Beco Casal dos Pirolitos. ----------------------------------------------- 

v.  O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, respondeu 
às questões apresentadas, e continuou a explicar as despesas do orçamento 
para 2008. A rubrica Grupo Desportivo e Recreativo de Serro Ventoso inclui 
uma renda de 300€ que pagamos por cada mês à Associação da Mendiga 
pelo aluguer do Polidesportivo às equipas de futebol de Serro Ventoso. 
Quanto às despesas de capital o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, 
Carlos Venda, esclareceu que a rubrica “Terreno Parque de Junta” está com 
este valor, não que seja esta a previsão de compra mas é só para termos a 
rubrica aberta, caso a Junta tenha possibilidade de negociar não ser 
necessário fazer uma revisão ao orçamento. Também informa que as rubricas 
“casa mortuária” e “requalificação junto à capela de Chão das Pias” incluem 
valores pendentes de 2007. Para a requalificação da zona sul prevê-se investir 
nesta primeira fase 50000€, e para os passeios de Mato Velho temos 
orçamentos que rondam os 10000€. ------------------------------------------------- 

vi. O Sr. Leonel Santos perguntou se para construirmos uma rotunda na 
EN362 temos que pedir às Estradas de Portugal.-----------------------------------  

vii.O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, respondeu que 
sim, temos que ter o parecer dessa entidade. Após apresentação do Plano e 
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Orçamento o Sr. Carlos Venda, clarificou os presentes que este documento foi 
elaborado com base em dados reais dos anos anteriores pelo que se encontra 
muito próximo da realidade. Pediu ainda para apresentar o ponto seguinte 
antes de procederem à votação do documento já que este ponto influencia 
directamente o anterior. O Sr. Presidente da Assembleia concordou, 
pedindo aos presentes para apresentarem as suas dúvidas sobre o 
documento, antes de passarmos ao ponto seguinte. ------------------------------- 

viii.O Sr. Leonel Santos solicitou esclarecimento sobre o valor 112000€ para 
Parques e Jardins. ----------------------------------------------------------- 

ix.  O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, esclareceu 
que é o acumulado das sub-rubricas. ------------------------------------------------   
2. Actualização de taxas e rendas: ------------------------------------ 
2.1. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, 
apresentou a proposta de introduzir uma taxa de 50€, pela utilização da nova 
casa mortuária, tendo sido consenso do executivo que este novo edifício 
oferece condições que originam despesas, tais como ar condicionado e 
outros, pelo que os utilizadores devem comparticipar nesse dispêndio. Não 
temos que ter esta taxa se assim o decidirem, mas temos custos de 
manutenção que vão sobrecarregar as despesas correntes, e consideramos 
que as pessoas não vão achar abuso, uma vez que se cobra noutras 
freguesias, com condições muito inferiores às nossas actuais. ------------------- 
i. O Sr. Manuel Alfredo referiu que actualmente tudo se paga, algo que 
não acontecia a alguns anos atrás e que as pessoas vão reclamar. ------------- 

ii. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, afirma 
que as pessoas actualmente também têm muito mais serviços e mais 
condições que não tinham anteriormente e que tudo isso implica acréscimo de 
custos para a autarquia, e que não tem tido reclamações na Junta pelas taxas 
cobradas. -------------------------------------------------------------------------------- 
 O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva pôs à votação a 
proposta da taxa pela utilização da nova Casa Mortuária: ------------- 
Posta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------ 
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva pôs à votação o 
documento Plano de Actividades e Orçamento para 2008: ------------ 
Posto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------ 
3. Aprovação para outorgação de escrituras de aquisição de 
propriedades já aprovadas e efectuadas: ------------------------------- 
i. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou 
que todos os prédios adquiridos pela autarquia têm que ser escriturados, 
sendo necessário o órgão deliberativo conceder poderes ao Presidente para 
realizar essas escrituras. ---------------------------------------------------------------- 

ii. O Sr. Leonel Santos interrompeu para solicitar esclarecimento sobre 
a relação de terrenos que a autarquia já fez escrituras. --------------------------- 

iii. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou 
que apenas foi feita a escritura do terreno onde se construiu a Extensão de 
Saúde actual. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva solicitou que a 
assembleia se pronunciasse sobre a concessão de poderes para o Sr. 
Presidente da Junta outorgar todas as escrituras das propriedades 
adquiridas pela Freguesia de Serro Ventoso. ----------------------------  
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Todos os membros se pronunciaram a favor de conceder os poderes ao Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda.------------------------------------ 
4. Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na 
Freguesia nos últimos meses e outros assuntos: ------------------------ 
i. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, apresentou o 
esboço do projecto para a Zona Sul de Serro Ventoso, para que os membros 
da assembleia participem, e dêem as suas sugestões. ----------------------------- 

ii. O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Saúl Saraiva, sugere que se 
troque a localização do parque de merendas pelo parque radical. --------------- 

iii. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, registou essa 
observação e informou que pretende ter o projecto pronto até Maio. Como 
não apresentaram mais sugestões o Sr. Presidente da Junta passou a 
informar a Assembleia dos trabalhos efectuados nos últimos meses. Também 
referiu que já possui os orçamentos das placas de boas vindas para a 
Freguesia. Terminou informando que esta semana a casa mortuária fica 
completamente pronta, e que a Bênção da mesma, está agendada para o dia 
05/01/2008, convidando todos os membros a estar presentes na cerimónia. 
-------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público presente 
na reunião, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia desejou a 
todos um Feliz ano de 2008, e, desejou as melhoras do pai do Vogal Manuel 
Alfredo, que se encontra hospitalizado, tendo sido declarada encerrada a 
reunião, pelas vinte e horas e trinta e cinco minutos, e lavrando-se a presente 
acta que vai ser assinada. -------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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