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ATA NÚMERO OITO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
10/12/2022

No dia dez de dezembro de dois mil e vinte e dois, na sede da
Junta de freguesia de Salzedas, teve lugar a Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia.

O Senhor Presidente da Assembleia Bruno Miguel Tibério Cruz,
declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos.

Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes o senhor
presidente supracitado, o 1º Secretário Gaspar José da Fonseca
Sousa, a 2ª Secretária Catarina Isabel Gouveia Lopes Pereira dos
Santos, o Vogal Fernando Messias dos Santos, o Vogal Tiago João da
Silva Tibério, a Vogal Sandra Isabel Felizardo Coelho e o Vogal
Melchior Alves Custódio.

Estiveram também presentes os Membros do Órgão Executivo, o
senhor presidente Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo, a senhora
Secretária Cátia Alexandra Pereira Custódio e a senhora Tesoureira
Maria Aldina Sousa Mendes.

Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a
convocatória e edital afixado.

Período de antes da ordem do dia
Discussão e votação das atas número cinco e seis;
1º momento de intervenção do público;
Intervenção dos membros da Assembleia nos termos do art. 20º
do Regimento.
Período Ordem do dia
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
Freguesia;
Discussão e Aprovação do Plano de Atividades para 2023;
Discussão e Aprovação do Orçamento para o ano financeiro de
2023;
Outros assuntos.
Período da Intervenção do Público
2º momento de intervenção do público.

Período de antes da ordem do dia
O senhor Presidente da Assembleia cumprimentou a Mesa, o órgão

Executivo e lamentou não haver público presente. Agradeceu a
presença de todos e deu início ao 1º ponto de antes da ordem do dia,

Discussão e votação das atas número cinco e seis
Tendo sido enviada a todos os Membros as atas cinco e seis, o

senhor presidente da Mesa pediu aos presentes que se manifestassem
a respeito para a sua votação.

Não havendo qualquer alteração as atas cinco e seis foram
aprovadas por unanimidade dos Membros presentes nas respetivas
reuniões.
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1º momento de Intervenção do público
Não havendo público presente, passou-se ao ponto seguinte na

ordem de trabalhos,

Intervenção dos membros da Assembleia nos termos do art. 20º
do Regimento

O senhor presidente da Assembleia passou a palavra aos Membros
por ordem de lugar na sala.

Interveio o Membro Melchior Custódio que pediu à Junta de
freguesia a observação do depósito de água na Cortegada que
abastece a mesma localidade e Murganheira.

Interveio o Membro Fernando Santos, cumprimentando todos os
presentes. Disse que está atento ás necessidades da freguesia e
acrescentou que apenas deseja que se mantenham as intervenções na
limpeza de ruas e caminhos e que se reparem os buracos nas estradas;
Voltou a referir a situação dos tanques de regadio na Cortegada, e
foi unânime a apreciação sobre o assunto; disse que as novas
cabines de paragem de autocarros para a proteção de pessoas foi
dinheiro mal gasto porque não protegem quase nada. Assunto que foi
corroborado por todos.

Interveio o Membro Catarina Santos, cumprimentando todos os
presentes. Também pediu a manutenção e limpeza de ruas e caminhos,
aproveitando para fazer algumas observações sobre o método de
limpeza; pediu à Junta de freguesia um espelho para o lugar da
cabine em Murganheira, e explicou porquê; pediu a colaboração da
Junta na extensão de fibra ótica para a Murganheira pois o sinal
atualmente é fraco e não podem usufruir do 5G de Internet.

Interveio o senhor presidente da Junta começando por agradecer
as intervenções e atenção dos Membros e foi respondendo ás questões
colocadas. Sobre os tanques de regadio na Murganheira disse que a
Junta pode ajudar mas os consortes têm de se entender e ser
responsáveis; quanto á limpeza das valetas explicou o procedimento
que a Junta tem adotado em função da mão de obra existente; sobre
as ervas infestantes na via pública disse que é difícil controlar e
usar químicos está fora de questão, aproveitando para informar de
uma máquina que veio fazer uma experiência com água quente mas não
resultou; sobre o pedido do espelho para a Murganheira, disse que
já lá esteve um mas passado pouco tempo alguém o levou, no entanto
vai tratar com a Câmara Municipal para se colocar outro; quanto á
fibra ótica, diz que vai levar a questão à Câmara Municipal e
informou que a Junta já tomou diligencias neste sentido, no entanto
vai levar o assunto junto da Câmara Municipal; sobre a manutenção
do depósito da água vai tratar com o município, que é a entidade
responsável; sobre os buracos nas estradas e a falta de alcatrão,
explicou a situação e disse que vai continuar a insistir com a
Câmara já em janeiro; sobre as cabines de proteção disse que são
iguais em todo o concelho e explicou as que foram colocadas na
nossa freguesia.
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Período da Ordem do Dia
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de

Freguesia
O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor

presidente da Junta para prestar os esclarecimentos necessários.
Depois de dar conhecimentos das obras e trabalhos realizados,

as mesmas foram apreciadas pelos Membros que se mostraram
solidários com as situações expostas pelo presidente da Junta.

Discussão e Aprovação do Plano de Atividades para 2023
Tendo sido enviado com alguma antecedência a todos os Membros

para apreciação, o senhor presidente da Junta explicou que vem na
sequencia do ano anterior. Explicou as obras que nele constam.
Todos os membros deram as suas sugestões que foram bem aceites e
depois de apreciado, foi aprovado por unanimidade.

Discussão e Votação do Orçamento para o ano financeiro de 2023
De igual forma, o Orçamento foi enviado com alguma antecedência a
todos os Membros para apreciação. O senhor presidente da Junta
informou que é um Orçamento realista, tem as rubricas mais
completas, é feito com base no que se arrecadou de receita nos
últimos anos, há despesas contempladas iguais ao ano anterior
porque as obras mantêm-se. Informou que com base nas receitas
previstas e não aquelas que desejaria ter, foi distribuído o
dinheiro pela despesa concreta. Disse que o próximo ano está
sujeito a alterações devido aos aumentos que se preveem.

Depois de apreciados os documentos financeiros, o Orçamento
para o ano financeiro de 2023, foi aprovado por unanimidade no
valor de noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e oito euros e
setenta e quatro cêntimos.

Outros assuntos
O senhor presidente da Junta informou que aquando decorriam os

trabalhos na via pública com a mota roçadora, o carro do senhor
Padre foi danificado, o mesmo pediu á Junta ajuda de custo para a
reparação e a Junta está disposta a ajudar e pede o parecer da
Assembleia a respeito; informou que o site da freguesia já está a
funcionar; que o palco da Casa do Povo está a decorrer a bom ritmo
e o trabalho bem feito, elogiando o trabalho do pessoal; pede aos
Membros que continuem a trazer sugestões de melhoramentos para a
freguesia. Terminou desejando umas Boas Festas de Natal a todos os
presentes e convidou a todos para o Jantar de Natal que se segue.

Intervenção do Público
2ª momento de Intervenção do público

Esta reunião continuava sem público presente, pelo que nada há
a apontar.
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Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa,
também desejou as Boas Festas e declarou encerrada a reunião pelas
dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata que deve ser
assinada pelos Membros da Assembleia presentes e nos termos legais.

Presidente; _________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


