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INTRODUÇÃO
O presente relatório é referente ao trabalho
desenvolvido pela Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães no período
compreendido entre o dia 19 de abril e o dia
26 de junho de 2022.

O trabalho da Junta de Freguesia foi, pois,
feito de acordo com o seu plano de trabalhos
já definido, mas também, tendo em conta as
necessidades que foram surgindo. A maioria
dos recursos humanos foram afetos a limpezas
e controlo de infestantes.

Neste período, a atividade da Junta de Freguesia manteve-se abrangente, com particular
foco em áreas como a Reabilitação de espaços
públicos, a Ação Social, o Desporto e Limpeza
Urbana e manutenção de espaços verdes.

Ao nível das obras e equipamentos, continuamos a realizar pequenas intervenções e
obras por administração direta, minimizando
custos e otimizando recursos.
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SITUAÇÃO
FINANCEIRA
De acordo com o Orçamento da Receita e da
Despesa, os dados financeiros à data de 21
de junho de 2022, são os seguintes:

Verifica-se uma execução dentro dos parâmetros previamente estabelecidos, como
demonstram os valores e as percentagens
de execução orçamental que apresentamos.
Estes dados revelam-nos que, apesar dos
tempos conturbados pelos quais passamos
e cujas consequências se vão sentindo diariamente no aumento generalizado de preços, conseguimos efetuar uma gestão equilibrada do nosso orçamento.

Dívidas a Fornecedores:
31 218,91 €
Saldo de Disponibilidades:
134 436,93 €
Grau de Execução Orçamental da Receita:
50,81 %
Grau de Execução Orçamental da Despesa:
41,29 %
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SERVIÇOS
GERAIS
da Freguesia e temos vindo a dinamizar as
nossas redes sociais sociais frequentemente, de modo a divulgar as nossas obras e
iniciativas, bem como as de associações da
Freguesia que nos fazem chegar.

Sendo uma prioridade desta Junta de Freguesia a proximidade aos cidadãos e a disponibilidade para bem os atender e servir,
continua o Executivo a trabalhar para alargar
a oferta de serviços prestados pela Junta de
Freguesia nos próximos meses. Dessa forma,
estamos a ultimar a instalação de um balcão
de SNS 24 na sede da Freguesia e a estudar a
possibilidade de instalação no departamento
em Matacães.

Os serviços administrativos da sede e departamento de Matacães continuam a assegurar
o atendimento ao público, no período das
9h00 às 17h00.
Continuamos a trabalhar, tendo em vista a
possibilidade da reorganização administrativa
do território.

Temos também vindo a otimizar os canais de
comunicação da Freguesia, sendo o acesso à
informação um direito dos nossos fregueses.
Estamos de momento a finalizar o Boletim
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EDUCAÇÃO
técnicas especializadas da Junta de Freguesia.

Esta Junta de Freguesia assegura o bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino
JI e Escolas de Primeiro Ciclo, através da sua
intervenção em vários serviços e projetos
desenvolvidos:

• O transporte regular de crianças é assegurado, com condução feita por funcionários
com formação adequada, sendo atualmente
transportadas todos os dias 104 crianças.

• Neste ano letivo 2021-22, a Junta de Freguesia dispõe um funcionário dedicado a trabalhos diversos, frequentemente necessários
nas escolas e jardins de infância.

• Foram apoiadas visitas de final de ano
letivo nas diversas EB's e JI's da Freguesia.
• A limpeza e manutenção dos espaços
escolares é efetuada pelo pessoal afeto ao setor
de obras e regista frequentes intervenções.

• À data, estão inscritas na CAF – Componente de Apoio à Família, 236 crianças,
repartidas pelas 12 escolas básicas da Freguesia.

• A aquisição, fornecimento e distribuição de produtos de limpeza; de
expediente e material escolar são feitos
diretamente através dos nossos serviços.

• Às crianças dos jardins de infância, através
do SAF – Serviço de Apoio à Família,
foram proporcionadas diversas atividades,
lecionadas por docentes, na área da Educação
Física, Expressão Física, Educação Musical
e Teatro.

• O serviço de refeições escolares de
que usufruem a escola básica e o jardim de
infância em Matacães, é assegurado pelo
ASAS de Matacães.

• O projeto «Psicologia nas Escolas»
manteve a sua atividade. Estão neste momento a ser acompanhadas 45 crianças que
frequentam o 1º ciclo do ensino básico pelas

• Estamos já a preparar o ano letivo de
2022/2023.
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ASSOCIATIVISMO,
CULTURA
E DESPORTO
Esta Junta de Freguesia colabora continuamente com as associações culturais, desportivas e recreativas, através de:

• Limpeza de espaços envolventes;
• Montagem e transporte de equipamentos;
• Apoio à comunicação e imagem, através da
execução de trabalhos gráficos e impressão
de cartazes;

• Apoio financeiro e mão de obra para obras
nas sedes das coletividades e associações;
• Apoio logístico e de organização dos seus
eventos;

• Cedência de carrinhas.
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ÁREA SOCIAL
E SERVIÇOS
• Passeios Sénior;

Esta Junta de Freguesia colabora com várias
entidades no âmbito da Ação Social, desenvolvendo também projetos e assegurando a
prestação de serviços neste sentido.

• Festas da Cidade;
• Lenha Solidária:

Fazem parte desses projetos:
• GAC - Gabinete de Apoio ao Cidadão;
• Projeto de Fisioterapia Paliativa;
• Projeto Domicílios;
• Cartão Sénior;
• Oficinas do Saber;
• Programa para a Comparticipação em Obras
de Conservação, Reparação ou Beneficiação
de Habitações Degradadas;

• Recenseamento Eleitoral – damos nota de
que o universo eleitoral é de 22.957 eleitores,
assim distribuídos:

• POAPMC- Programa Operacional de Apoio
às Pessoas Mais Carenciadas;
Eleitores Efetivos

1 abril

15 junho

variação

CN - Cidadão Nacional

22 915

22 957

+ 42

ER - Cidadão Estrangeiro
Residente em Portugal

9

9

0

12

11

-1

(fora da União Europeia)

EU - Cidadão Estrangeiro
Residente em Portugal
(União Europeia)
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CEMITÉRIOS
• Reabilitação do talhão cedido aos militares;

Esta Junta de Freguesia continua a desenvolver um trabalho rigoroso de atualização da
informação referente aos cemitérios, agora
com os dados informatizados e partilhados
entre os serviços administrativo e os serviços
dos cemitérios.

• Requalificação de sanitários e vestiários do
pessoal, no cemitério de São Miguel;
• Arranjo de canteiros.

Ao nível dos serviços prestados, informamos
que, neste período, ocorreram 25 inumações
no cemitério de São Miguel, 9 inumações
no cemitério de São João e 3 inumações no
cemitério de Matacães. Ao mesmo tempo,
encontram-se a ocorrer as exumações no
talhão 7 e vamos iniciar as exumações no
talhão 10, ambos do cemitério de São Miguel.
Tem esta Junta de Freguesia também zelado pelo melhoramento destes espaços e do
serviço neles prestados, através de:
• Limpeza geral do exterior e jardins;
• Pintura e colocação dos abaulamentos;
• Limpeza das instalações sanitárias;
• Recuperação de bancos de jardim;
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OBRAS
E EQUIPAMENTOS
Os caminhos vicinais continuam também
a ser intervencionados, destacando-se as
intervenções em Matacães e em Torres Vedras. De referir que, ao nível da rede viária,
temos vindo a efetuar várias reparações por
administração direta, através da aplicação
de massas frias, sendo que esta é uma das
nossas grandes preocupações.

Esta Junta de Freguesia continua a executar
vários trabalhos pelo setor de obras e equipamentos nestes primeiros meses de 2022.
Estas obras têm como linha de orientação
o plano de atividades para o presente ano.
Neste período executámos trabalhos diversos
de reparação e manutenção em estradas,
arruamentos, largos, saneamento pluvial,
caminhos vicinais e outras situações sinalizadas e essenciais.

De referir que a Câmara Municipal de Torres
Vedras lançou o concurso para a pavimentação das estradas que ligam as localidades
do Sarge e da Ordasqueira e para a pavimentação da Rua de São Miguel na Ribeira
de Pedrulhos.

Executámos limpezas de espaços públicos,
de largos e jardins, de ruas, de associações
e seus espaços envolventes.
Efetuamos trabalhos diversos de pintura,
podendo destacar as pinturas na parque
verde da Ordasqueira.
Em parceria com a Câmara Municipal, foram
desenvolvidos trabalhos de pinturas no JI da
Boavista Olheiros.
Continuamos as obras de reconstrução dos
Lavadouros na Fonte Grada e de toda a zona
envolvente aos mesmos.
Procedemos à limpeza de bermas e valetas
na Freguesia.
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LIMPEZA
URBANA
Tendo esta Junta de Freguesia um papel ativo
na limpeza urbana, damos conta do trabalho
efetuado por este setor:

• Manutenção e Limpeza da vinha localizada
no separador na Avenida da Liberdade;

• Varredura manual de ruas e varredura
mecânica de ruas e passeios (folhas);

• Recolha de monstros por toda a Freguesia;

• Limpeza da Feira Rural;

• Apoio com pessoal e transporte na distribuição dos bens alimentares, no âmbito do
pograma POAPMC;

• Limpeza de papeleiras e reposição de sacos
para os dejetos dos canídeos;
• Limpeza e lavagem das paragens de autocarros;

• Plantação de Árvores na Portela da Vila;
• Limpeza da Feira de São Pedro.

• Corte de ervas em passeios;
• Corte de relvas;
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Neste trimestre foram realizadas diversas ações, das quais destacamos:

Ao longo do período compreendido
entre o dia 19 de abril e 21 de junho,
a Junta de Freguesia procurou ir
ao encontro das necessidades dos
seus fregueses, dando resposta às
solicitações que nos chegam, sendo
sempre este cuidado e proximidade
que nos carateriza.

• A organização do processo de
apresentação do Orçamento Participativo da Freguesia, nas suas
várias sessões, e preparação do
sistema de votação das referidas
propostas;

• A atribuição do valor angariado
pela Junta de Freguesia com o projeto Lenha Solidária à Associação
de Solidariedade e Ação Social de
Matacães e à Antena de Torres Vedras da Associação 4 Corações;
O EXECUTIVO:

• A assinatura de protocolo com a
Liga dos Combatentes - Núcleo de
Torres Vedras para a utilização e
gestão do talhão n.º 39 do Cemitério
de São Miguel.

David Alves Gomes Lopes - Presidente
Filipa Bernardes Coelho - Secretária
Jorge Miguel Antunes Dias - Tesoureiro
Cristina da Costa Lopes - Vogal
Fernando Manuel Antunes dos Santos - Vogal
Mário Jorge Marcelino Franco - Vogal
Paula Cristina Costa Cardoso Carvalho - Vogal
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