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Enquadramento

Pág. 01
De acordo com a
Lei n.º 1-A/2020 de
19 de março e
conforme o nº 1 do
artigo 3º “As
reuniões ordinárias
dos órgãos
deliberativos e
executivos das
autarquias locais e
das entidades
intermunicipais
previstas para os
meses de abril e
maio podem
realizar -se até 30
de junho de 2020.”

Enquadramento
O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães,
de acordo com o disposto na alínea b), nº1 do artigo 9º da Lei nº 75 / 2013 de
12 de setembro, apresenta o Relatório de Atividades e os Documentos de
Prestação de Contas relativas ao ano de 2019.

Caracterização da Entidade
FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES
N.I.F.: 510 840 590
Morada: Rua Vítor Cesário da Fonseca, nº 3 – B, Torres Vedras
2560 - 689 Torres Vedras
Telefone: 261330380
Correio Eletrónico: geral@fregtv-smspm.pt
Página de Internet: www.fregtv-smspm.pt
Facebook: www.facebook.com/fregtvsmspm
Regime Financeiro: POCAL - Regime Simplificado

A Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, do concelho de Torres
Vedras, de acordo com os censos 2011, apresenta os seguintes dados
demográficos:
Área: 62,5 km²
População: 25 717
Densidade Populacional: 411,5 habitantes/km²
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O universo eleitoral da freguesia é de 22.772 eleitores, englobando os
cidadãos nacionais, estrangeiros oriundos de países da união europeia e
estrangeiros de países fora da união europeia.

Eleitores Efetivos

01/01/2019

31/12/2019

Variação

CN – Cidadão Nacional
ER – Cidadão Estrangeiro

22.587

22.756

+169

Residente em Portugal (fora da União Europeia)

4

6

+2

11

10

-1

EU – Cidadão Estrangeiro
Residente em Portugal (União Europeia)

Os limites da Freguesia de Santa Maria São Pedro e Matacães, do Concelho
de Torres Vedras são:
• A norte: os atuais limites com a Freguesia do Ramalhal e a União das
Freguesias de Monte Redondo e Maxial;
• A nascente: os atuais limites com a União das Freguesias de Carvoeira e
Carmões e a União das Freguesias de Dois Portos e Runa;
• A Sul: os atuais limites com a Freguesia do Turcifal;
• A poente: da Ribeira de Pedrulhos até ao Rio Sizandro e deste à Fonte
Grada, aos marcos 29, 104, 46, 45, à esquerda das propriedades 201, 164,
177, 132, 176, 172, 136 pelas E.M. 104, 102, 101, 88, 185, 187 segue até
entroncar com o limite de A-Dos-Cunhados pela direita as propriedades 72,
71, 70, 63 e o marco 13.
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Introdução

Este é um relatório de atividades e contas relativo a 2019 que mantém a linha
de execução dos anteriores exercícios.
É um relatório que continua a vincar de forma expressiva a “dependência
orçamental” de protocolos, sobretudo a parte decorrente dos acordos de
execução com a Câmara Municipal.
Pela razão acima descrita o ano de 2019 pode ser o último em que essa
influência se registará atendendo à descentralização de competências que foi
discutida em 2019, para ser iniciada em 2020.
Poderemos então considerar que o ano de 2019 foi o ano de transição para a
Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães assumir na plenitude
competências que já executava, mas que dependiam sempre de constantes
protocolos, acordos de execução e contratos inter-administrativos, o que
faziam com que não se conseguisse estabilizar um quadro de pessoal para
fazer face aos desafios que todos os dias nos surgem.

18 de junho de 2020
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Administração Autárquica
Em 2019 o Executivo da Junta de Freguesia teve duas alterações na sua
composição, com a renúncia do mandato de Carlos António dos Santos Dias
e José Joaquim Martins Antunes e a entrada de Filipa Bernardes Coelho e
José Manuel Cunha da Silva, tendo o Executivo ficado formado conforme
quadro abaixo.

Executivo da Junta de Freguesia
NOME

CARGO

Francisco João Pacheco Martins
Paula Cristina Cardoso Costa Carvalho

Presidente
Tesoureira

Mário Jorge Marcelino Franco

Secretário

Ângelo António das Dores Gonçalves Teodoro
Rui Manuel Crispim Agostinho

Vogal
Vogal

Filipa Bernardes Coelho

Vogal

José Manuel Cunha da Silva

Vogal

Administração Autárquica
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Do mesmo modo a Assembleia de Freguesia teve de alterar a sua
composição devido à saída para o Executivo de Filipa Coelho e José Silva,
acrescido do facto de João Filipe Camilo Silva Costa e Nuno Miguel Maia
Brasil também terem pedido renuncia ao mandato que exerciam.
A Assembleia de Freguesia ficou então organizada conforme quadro abaixo.

Assembleia de Freguesia
NOME

CARGO

José Manuel Simões de Freitas

Presidente

Gracinda Maria Assis Jacinto

Primeiro Secretário

Teresa Manuela Oca Duarte

Segundo Secretário

Lina João Correia Santos Varela Malhado

Vogal

Carlos Manuel da Costa Antunes

Vogal

Luís Filipe Simões Cristóvão

Vogal

Maria José Pereira Inácio Mateus

Vogal

Isabel Maria Pereira Malaquias Rodrigues

Vogal

Ivo Carlos Ribeiro Gomes

Vogal

Joaquim José Inácio Francisco

Vogal

Pedro Manuel Batista Campos

Vogal

Ana Maria Ribeiro Duarte Faria

Vogal

António Manuel Miranda Santos

Vogal

Susana Isabel Ferreira Lucas

Vogal

Mário Moreno de Sousa

Vogal

Carlos Daniel Oliveira Galiano Carreira

Vogal

António Augusto Baptista Onofre

Vogal

Rui António Valentim Santos Pedro

Vogal

Luís Rafael Barreira Vicente

Vogal
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É visível nos
gráficos
apresentados
relativos aos
últimos 5 anos,
que existe algum
equilíbrio nos
diversos
exercícios.

Serviços Gerais
A Orgânica dos Serviços Gerais é aquela que dá suporte ao funcionamento
de toda a autarquia, fazendo a ligação em termos financeiros, patrimoniais, e
de recursos humanos com todas as outras orgânicas.
Em termos financeiros continuamos a impor um grande rigor orçamental, fruto
de previsões ajustadas à realidade e procurando sempre que a execução da
receita e da despesa se relacionem em harmonia ao longo do ano.

€1 276 611,50

2019

€1 198 186,80

2018

€1 219 077,58

2017

€1 307 413,85

2016

€1 163 810,39

€1 290 567,94

€1 229 025,37

2015
€1 183 057,08

€1 310 160,02

GRÁFICO COMPARATIVO DOS ULTIMOS 5
ANOS
€1 173 315,13

Em termos
absolutos este foi o
segundo melhor
exercício em
termos de receita
arrecadada.

RECEITA COBRADA
DESPESA PAGA
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Quadro Resumo Final da Despesa

Orçamento Compromissos
Corrigido
Assumidos
1.290.904,41

1.282.860,74 €

Despesas
Pagas

Dotação não
comprometida

Compromis
sos por
pagar

Grau
Execução
Orçamental

1.276.611,50 €

8.043,67 €

6.249,24 €

98,89 %

Quadro Resumo Final da Receita

Orçamento
Corrigido

Receitas
Cobradas

Receitas por
cobrar
no final do ano

Grau
Execução
Orçamental

1.290.904,41 €

1.290.567,94 €

0,00 €

99,97 %

Serviços Gerais

Pág. 08

RECEITAS PRÓPRIAS
2015

2016

2017

2018

2019

€9 290,00
7 580,00 €
9 078,00 €
9 065,00 €
32 403,00 €

€36 008,65
37 222,71 €
37 957,84 €
37 998,66 €
38 012,97 €

€1 140,00
580,00 €
3 261,00 €
3 695,00 €
2 845,00 €

€10 692,90
10 029,00 €
11 208,00 €
8 803,00 €
9 698,00 €

€4 427,26
4 343,40 €
5 233,61 €
6 018,15 €
8 930,30 €

€34 360,32
59 073,01 €
46 428,52 €
49 348,75 €
49 111,59 €

Como elemento a
destacar podemos
ainda verificar o
forte incremento
em termos de
receita na Área
dos Cemitérios,
fruto da gestão
global e completa
dos três cemitérios
que neste
momento estão à
responsabilidade
da Freguesia.

No gráfico abaixo estão descritas as diversas formas de receita, distribuídas pelos
últimos cinco exercícios.

€229 687,34
228 644,68 €
242 784,92 €
246 183,95 €
260 411,25 €

Conforme é visível
no gráfico das
receitas próprias
podemos verificar
que nos últimos
quatro anos tem se
verificado um
aumento do Fundo
de Financiamento
de Freguesias, que
é sempre um sinal
positivo.
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RECEITAS POR PROVENIÊNCIA

15.317,71 €
28,50%

CÂMARA MUNICIPAL

1,19%

ESTADO

6,87%

63,44%

88.651,10 €

367.857,43 €

818.741,70 €

Nos dois gráficos seguintes procuramos mostrar a origem em termos de proveniência
da receita, sendo manifesto que dependemos essencialmente do Estado e da Câmara
Municipal.

TAXAS E LICENÇAS

PROGRAMAS FINANCIADOS

Serviços Gerais
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Abaixo apresentamos a despesa dividida pelas Orgânicas do Orçamento e constatase que um dos grandes serviços que a Junta de Freguesia executa e que representa
quase metade da despesa assumida é a parte dos Serviços Educativos. É uma área
que pelo facto de ter uma componente elevada de pessoal, será sempre uma área
com custos elevados, embora perfeitamente necessários e justificáveis.

Despesas por Rubrica do Orçamento

€606 020,31

€281 404,45
€212 395,15
€58 059,48

€95 668,23

€29 313,12

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS EDUCATIVOS

ESPAÇO PUBLICO, INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS

SERVIÇOS SOCIAIS E ASSOCIATIVISMO

CEMITÉRIOS

2,28%
7,46%

4,53%
16,56%

21,94%

47,24%

Serviços Gerais
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Nesta orgânica existe todo um trabalho administrativo e de permanente
resposta a questões processuais que se resume na tabela abaixo. Os serviços
são prestados nas nossas instalações em Torres Vedras e em Matacães.

Serviços Administrativos

Total

Correspondência recebida

1387

Atestados / Provas de Vida

2163

Provas de Vida Isentas

442

Pagamentos POS

1485

Registo canídeos

390

Licenças canídeos

1581

Cemitérios - inumações

163

Cemitérios - exumações

62

Cemitérios - trasladações

9

Cemitérios - abaulamentos

68

O Gabinete de Comunicação está inserido na orgânica dos Serviços Gerais
atendendo a que o mesmo é transversal a todas as áreas de atuação da Junta
de Freguesia, assim como a todo o tecido associativo que frequentemente
recorre a ele para executar os mais diversos trabalhos, seja em termos de
criar ou produzir. É um serviço de extrema importância e necessidade, de
custos relativamente reduzidos atendendo a que é suportado integralmente
por uma designer. É igualmente responsável pela dinamização e produção de
conteúdos do site, da página de facebook e do boletim da freguesia.

Serviços Gerais
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Durante o ano de 2019 decorreu o processo de descentralização de
competências. Foi um processo que se pretendeu que fosse participado e
discutido, tendo para o efeito sido realizado diversas reuniões informais entre
membros do Executivo e membros da Assembleia de Freguesia, tendo o
assunto sido discutido formalmente em duas assembleias ordinárias e três
assembleias extraordinárias.
Podemos afirmar que foi o tema central do ano de 2019, atendendo a que o
mesmo terá um impacto significativo no modo de funcionamento futuro da
Junta de Freguesia, e, por conseguinte, na forma como poderemos potenciar
esse facto para prestar melhores serviços á população que servimos.
Para que fique registado e para consulta futura transcreve-se a proposta final
de aceitação de competências:

“Proposta de aceitação da transferência de competências para o ano 2020 nos
termos do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a transferência
de competências dos municípios para os órgãos das freguesias ao abrigo do
n.º 2 do artigo 38º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto;
As alíneas a propor a aceitação são: a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; c) A manutenção,
reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com
exceção daquele que seja objeto de concessão; d) A gestão e manutenção corrente
de feiras e mercados; e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; f) A manutenção dos
espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico; l) A autorização de acampamentos ocasionais.
No que diz respeito aos recursos a transferir a proposta contempla o seguinte para
cada uma das alíneas: : a) Para esta competência está previsto um valor financeiro
de 310.440,30 €, sendo que também foi igualmente acordado que existem duas
zonas de exceção na área da freguesia, que serão o Parque Verde da Várzea e o
Choupal; b) Para esta competência foi acordado um valor financeiro de 262.344,70
€, e ainda a transferência de 16 recursos humanos da Área de Limpeza Urbana da
Câmara Municipal, acrescido dos respetivos valores financeiros para suportar os
encargos com os seus vencimentos que totaliza o valor de 204.288,88 €. Foi
acordado igualmente transferir o seguinte equipamento: 4 Sopradores mecânicos, 5
Roçadoras mecânicas, 14 Carrinhos de varredura, 2 Pulverizadores, 1 Máquina de
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Serviços Gerais
corte de erva mecânica; c) Para esta competência foi acordado o valor de 27.340,00
€, que resulta do conhecimento empírico do mobiliário a cuidar; d) Esta competência
transita para a Junta de Freguesia apenas para feiras e mercados futuros, sendo que
as feiras e mercados que existem ao dia de hoje continuarão a ser geridos pela
Câmara Municipal, nomeadamente o Mercado Municipal, o Mercado Abastecedor, a
Feira de São Pedro e a Feira Rural; e) Para esta competência o valor acordado é de
51.000,00 €, e os trabalhos a realizar nos estabelecimento escolares são os
seguintes: infiltrações em lajes e telhados; vãos interiores e exteriores; estores;
cantarias; vedações e portões; equipamentos sanitários; rede de drenagem pluvial;
rede de drenagem residual; rede e aparelhagem elétrica. De referir que estamos a
falar de trabalhos de manutenção corrente, logo as intervenções de fundo, que
implicam investimento de capital não estão contempladas; f) Para executar esta
competência a mesma estará coberta em termos de custos da sua operacionalização
nas alíneas a) e b), podendo ainda ser incluída pela alínea e); l) Por acordo esta
competência é transferida para a Junta de Freguesia, por se tratar de um
procedimento simples, não estratégico para a Câmara Municipal, e não tem custos
associados.
Como conclusão o Presidente informou que o montante final apurado para efeitos de
transferência financeira é de 855.413,88 €.

De referir que devido à transferência de recursos humanos do Município para
a Freguesia foi igualmente aprovado o Acordo Coletivo de Empregador
Público entre a Junta de Freguesia de Santa Maria, S. Pedro e Matacães e
o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e
Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, que irá abranger a
totalidade dos trabalhadores ao serviço da autarquia.

Serviços Educativos

Pág. 14

Serviços Educativos
Sendo a Educação responsável por quase metade da despesa apresentada
neste relatório, importa discriminar qual a origem da receita.

Receitas referentes ao Serviço Educativo
€241 591,25

€169 347,67

€11 357,78

€29 602,50
€10 600,00

SAF - Serviço de Apoio à Familia - JI

Atividades de Enriquecimento Curricular - EB

Fornecimento de Refeições - JI e EB

CAF - Componente de Apoio à Familia - EB

Transportes Escolares

Os Serviços Educativos compreendem diversas atividades que se distribuem
pelos diversos programas que desenvolvemos em conjunto com os
Agrupamentos de Escolas e com o Setor de Educação da Câmara Municipal,
dos quais se destacam os relacionados com o Serviço de Apoio à Família no
As receitas que estão
consignadas para os
Serviços Educativos
totalizam o valor de
462.499,20 €, sendo a
restante verba
necessária
compensada pelo
orçamento próprio,
nomeadamente o
FFF.

pré-escolar e as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo.
Para o desenvolvimento das atividades acima mencionadas contamos com a
colaboração de diversos prestadores de serviços que se ocupam das
atividades desenvolvidas e com a colaboração de cerca de 48 assistentes
operacionais prestam um serviço de reconhecida qualidade.
Ao nível das refeições escolares na área da nossa freguesia as mesmas são
fornecidas pelas cozinhas da Câmara Municipal e pelo ASAS de Matacães,

Serviços Educativos
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com quem a Junta de Freguesia tem um acordo para fornecer o Jardim de
Infância e a Escola do 1º Ciclo de Matacães.

De referir também que transportamos cerca de 70 crianças diariamente no
seu trajeto de casa-escola, serviço esse que é assegurado por três carrinhas
de transporte de crianças. Este serviço é articulado com a colaboração dos
Agrupamentos e da Câmara Municipal na identificação e sinalização das
necessidades das famílias.

O projeto Psicologia nas Escolas, que presta um serviço de indiscutível
qualidade e de grande importância na comunidade escolar, através da
afetação direta de três psicólogas que prestam apoio nas escolas de 1º Ciclo,
essencialmente para famílias carenciadas, complementado com o apoio de
uma psicóloga externa que acompanha outros caso relevantes, mas por
norma não carenciados, teve este ano de 2019 um grande impulso positivo
atendendo a que passaram a ter um local exclusivo, denominado Espaço
Família, que se situa no Largo Dr. Justino Freire.
Ao nível do pré-escolar temos uma parceria com uma entidade externa com
o projeto Crescer a Sentir, que procura de uma forma precoce, trabalhar com
as crianças as necessidades que as mesmas tenham.
Como consequência do trabalho desenvolvido pela Psicologia nas Escolas
apresentamos os resultados decorrentes do ano letivo 2018/19.
Deste modo o projeto visa dar resposta às necessidades de avaliação e
acompanhamento psicológico existentes nas doze escolas do ensino básico
na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães. Excecionalmente foi
acompanhada uma criança que frequenta a Escola de São Gonçalo.

Serviços Educativos
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Escolas
Escola São Gonçalo
EB1 Varatojo
EB1 Serra da Vila
EB1 Sarge
EB1 Padre Vítor Melícias
EB1 Padre Francisco Soares
EB1Matacães
EB1 Torres Vedras
EB1 Conquinha
EB1 Barro
0

2

4

6

8

10

12

Gráfico Nº 1
No gráfico Nº 1 podemos verificar um total de 48 crianças que usufruem do
serviço de psicologia, distribuídas pelas várias escolas da freguesia. Pode
observar-se que é na escola EB1 de Torres Vedras que ocorre o maior
número de acompanhamentos psicológicos, perfazendo um total de 11
crianças.

Serviços Educativos
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Género

M

22; 46%
26; 54%

F

Gráfico Nº 2
O gráfico Nº 2 apresenta a distribuição de crianças por género, sendo que 22
crianças são do género masculino, 46% dos casos acompanhados. Enquanto
26 são do género feminino, correspondendo a 54% da totalidade de casos.

Ano de Escolaridade

2% 15%

1º

29%

2º

25%

29%

Gráfico Nº 3

3º
4º
6º
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O gráfico Nº 3 apresenta a distribuição de crianças acompanhadas no serviço
por ano de escolaridade. No 1º ano são acompanhadas 7 crianças, no 2º
ano 12, no 3º ano 14, tal como no 4º ano. No 6º ano existe 1 criança.

Problemática
Problemas Comportamentais
Negligência
Abuso Sexual
Instabilidade Emocional
Ensino Inclusivo
Violência Doméstica

Dificuldades de Aprendizagem
Luto
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Gráfico Nº 4
O gráfico Nº 4 diz respeito às problemáticas que surgem nas intervenções
psicológicas. Existem 6 casos de problemas comportamentais, 1 de
negligência, 1 de abuso sexual, 18 de instabilidade emocional, 9 de ensino
inclusivo, 2 de violência doméstica, 9 de dificuldades de aprendizagem e 2 de
luto. A problemática mais frequente é a instabilidade emocional.

Serviços Educativos
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Número Total
Pendentes

Encaminhamentos

Resposta Interna
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Gráfico Nº5
O gráfico Nº 5 apresenta o número total de sinalizações recebidas pela
equipa de psicologia ao longo do ano letivo de 2018/2019, que perfaz uma
totalidade de 55 pedidos de avaliação psicológica. Das 55 sinalizações, 48
foram alvo de avaliação e acompanhamento psicológico pelas psicólogas da
equipa de psicologia; 3 foram encaminhadas por questões éticas e
deontológicas para uma psicóloga, com a qual a junta tem vindo a estabelecer
uma parceria; 1 não avançou pois o encarregado de educação não deu
autorização à intervenção; 3 sinalizações encontram-se pendentes por se
concluir que a avaliação será mais adequada e menos precoce no próximo
ano letivo, devido à problemática.

Serviços Educativos
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Como complemento ao serviço prestado e como forma de encerramento de
um ano letivo a Junta de Freguesia organizou duas semanas de Tempo de
Férias gratuitas exclusivamente dirigidas às crianças que são acompanhadas
no serviço.
Este ano as atividades decorreram em parceria com a Associação de
Educação Física e Desportiva de Torres Vedras, de modo a poder
proporcionar um leque mais amplo de atividades e criar um grupo de crianças
mais heterogéneo.
Estiveram presentes 28 crianças do nosso serviço, 14 em cada semana, e
participaram em atividades diversas como: surf, canoagem, paddle, natação,
ténis, jogos, cinema, caminhada, slide, piscina, praia, entre outras.

Pelo segundo ano consecutivo a Junta de Freguesia esteve presente no
OESTE INFANTIL, com uma atividade dinamizada pelas psicólogas e
auxiliada igualmente por outras funcionárias da freguesia.
A atividade teve como nome “Projeto CriArte” e consistia numa ideia que a
criança dava relativa ao meio onde vive ou onde passa o tempo, e de seguida
realizava um crachá devidamente personalizado que levava consigo,
recebendo igualmente 10 Oestes, moeda que foi relembrada na edição deste
ano. No total foram feitos cerca de 2.500 crachás o que dá uma dimensão do
sucesso da atividade.
Foi realizado também a 4ª Edição do Mini-Freguês destinado às turmas do 3º
ano do 1º Ciclo em que se pretende mostrar a cada um dos grupos que nele
participam como funciona uma Freguesia, para que serve a Junta de
Freguesia e a Assembleia de Freguesia, ao mesmo tempo que eles participam
em jogos e passeiam pelo centro histórico da cidade.
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Em termos de
despesa a mesma
apresenta um valor
de 95.668,23 € em
termos de
compromissos
assumidos, que
representa 7,46 %
da despesa total
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Esta área é uma das mais importantes apesar da aparente menor expressão
financeira que a mesma apresenta.
Os projetos e ações que se desenvolveram durante o ano de 2019 nesta
vertente foram:
- Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
Este é o programa que desenvolvemos que provavelmente terá o impacto
mais imediato na vida das pessoas em virtude de estarmos a falar de um
programa alimentar. É um programa comparticipado pela Segurança Social e
pelo Fundo Social Europeu que pretende entregar mensalmente bens
alimentares a 512 beneficiários do território de Torres Vedras e do sobral de
Monte Agraço. Eles são sinalizados por oito entidades mediadoras, a quem
nós entidade coordenadora entregamos os alimentos que rececionamos no
nosso armazém em Arenes, para posteriormente serem entregues às
famílias. Este ano de 2019 tivemos como receita 11.585,27 € para fazer face
a despesas de armazenamento e distribuição.

- Gabinete de Apoio ao Cidadão
Na procura de continuar a ajudar o cidadão que a nós se dirige com diversas
dúvidas e problemas da vida quotidiana, este gabinete continua a dar
.

resposta positiva, conseguindo assim de forma completamente gratuita ter
soluções para os seus problemas. Durante o ano de 2019 foram atendidos
138 utentes. Este projeto tem um custo direto anual de 1.800,00 €

Serviços Sociais e Associativismo
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- Obras de Conservação, Reparação e Beneficiação de Habitações
Degradadas
Programa da maior importância, financiado pela Câmara Municipal, que
permite desta forma que alguns agregados familiares sinalizados por nós e
pela Câmara Municipal, através dos seus serviços sociais, tenham uma
habitação digna para viverem. Serve para suprir carências básicas de
habitabilidade.

- Projeto de Fisioterapia Paliativa
Projeto que pretende cobrir todo o concelho, numa parceria entre as Juntas
.

de Freguesia e a Câmara Municipal, que financiam o ASAS de Ponte do Rol
na missão de fornecer os cuidados paliativos aos utentes e apoiar as
famílias que com eles vivem. Projeto na altura em surgiu tinha um carater
inovador, hoje é essencialmente imprescindível, enquanto não existirem
respostas publicas e em quantidade suficiente para o efeito. Em 2019 teve
um total de despesa assumida de 4.140,72 €.

- Lenha Solidária
O projeto Lenha Solidária continua a fazer o seu caminho e é já uma marca
com que algumas instituições que dela usufruem não dispensam, permitindo
assim juntar mais alguma receita para as múltiplas atividades que
desenvolvem. No ano de 2019 as entidades que usufruíram da lenha
solidárias foram a APECI, a Associação de Pais da EB e JI Fonte Grada, a
Associação da Ribeira de Matacães, o Atlético Clube Barroense, o Centro
Comunitário de Torres Vedras, o Centro Social e Paroquial de Torres
Vedras, a Cruz Vermelha de Torres Vedras, o Grupo Desportivo de Serra da
Vila, o Grupo Desportivo e Recreativo Boavista-Olheiros e o Sporting Clube
de Torres.
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- Projeto Domicílios
A Junta de Freguesia continua a desenvolver o projeto de apoio domiciliário
que consiste no transporte semanal e acompanhamento da equipa de
enfermagem do Centro de Saúde de Torres Vedras. É um projeto apoiado por
algumas Juntas de Freguesia que assim colaboram com as Autoridades de
Saúde em todo o concelho.

DOMICÍLIOS - APOIO DOMICILIÁRIO
Fora da
Freguesia; 72
Área da
Freguesia; 137
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- Cedências de Carrinhas/Transportes
Durante o ano de 2019 continuamos a procurar responder afirmativamente às
necessidades e às dinâmicas do nosso tecido associativo em toda sua
abrangência de atividades. Sabemos que os transportes são uma forma
importante de dizermos que estamos presentes. Conforme mapa das
cedências, constata-se que, ao longo do decorrer do ano, estas fizeram 344
deslocações.
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- Orçamento Participativo
Em 2019, deu-se início à IV edição do Orçamento Participativo da Junta de
Freguesia de S. Maria, S. Pedro e Matacães.
As propostas foram submetidas por residentes recenseados na freguesia
entre os dias 1 de outubro a 15 de novembro. Todas as propostas serão alvo
de avaliação do órgão executivo. As cinco selecionadas por este órgão serão
apresentadas à Assembleia de Freguesia que escolherá a(s) proposta(s)
vencedora(s). O Orçamento Participativo tem um valor de 10.000€ (dez mil
euros) para apoiar os projetos vencedores.
Referente à última edição, a de 2018, foram selecionados 2 projetos, a
reparação do telhado da Igreja da Ribeira de Pedrulhos e obras na Escola
Básica do Varatojo. Em termos de execução as obras na escola do Varatojo
estão executadas, numa parceria entre a Junta e a comunidade escolar, e as
referentes ao telhado da Ribeira de Pedrulhos, temos indicação que estará
em execução, sendo que a totalidade da verba atribuída já foi entregue à
Comissão da Igreja, criada para o efeito.

- Passeios de Verão dos Séniores
Decorreu mais uma edição dos Passeios Séniores em que numa parceria
entre o Município e a Freguesia cerca de 1.000 idosos usufruem de um dia
bem passado. Na edição deste ano a visita foi ao Museu do Ar, almoço em
Terrugem, e visita ao Jardim do Cerco em Mafra e à Aldeia Típica de José
Franco no Sobreiro.
- Projeto “Musica Porta a Porta”
É um programa que consiste no acompanhamento a idosos em sua casa,
levando companhia através da música, desenvolvido em parceria com a
Associação Coro Juvenil da Cidade de Torres Vedras.
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- Oficinas do Saber

O Projeto Oficinas do Saber resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal
de Torres Vedras e as freguesias do Concelho, constituindo uma plataforma
de formações em diversas áreas do conhecimento e com um público alvo
muito específico - os seniores. As formações têm, por norma, a duração de 4
sessões, embora existam exceções, e as vagas são limitadas, sendo as
inscrições efetuadas na Junta de Freguesia – presencialmente ou por
telefone. As pessoas podem inscrever-se com idade igual ou superior aos 55
anos.
Tem como principais objetivos:
- Valorizar o papel dos seniores na sociedade através de mecanismos que
favoreçam a sua participação ativa;
- Investir na aprendizagem ao longo da vida e possibilitar o contacto com
novas áreas de conhecimento;
- Contribuir para o desenvolvimento local;
- Promover a ocupação dos tempos livres como forma de diminuir o
isolamento;
- Desenvolver competências e aptidões pessoais sociais e relacionais;
- Promover a educação estética dos seniores e a sua capacitação crítica;
- Rentabilizar espaços físicos e equipamentos existentes no Concelho.

- Programa Saud´Ouro
É um programa de promoção de estilos de vida saudáveis, estabelecido numa
parceria inter-associações entre a Associação do Furadouro e a Associação
do Figueiredo com a colaboração da Junta de Freguesia. Intervém na área da
atividade física, vigilância de saúde e reeducação alimentar.
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- Cedência de Espaços
No sentido de servir e proporcionar as melhores condições a todas as
entidades e pessoas que precisam de espaço para as suas atividades,
essencialmente de caracter associativo e ou formativo, continuamos a ceder
os espaços que estão ao nosso dispor.

33

205

222

323

ALUGUER/CEDÊNCIA DE ESPAÇOS

AUDITÓRIO SEDE
JUNTA

AUDITÓRIO ESPAÇO
SALA 5 - VÍTOR
JUNTAR
CESARIO FONSECA

PARQUE VERDE
ORDASQUEIRA

Esta é uma valência que as diversas entidades que nos procuram necessitam
constantemente e em que nós procuramos satisfazer, procurando diversificar
a oferta dos que nos procuram.
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Espaço Público, Infraestruturas e Edifícios
Nesta orgânica e da forma como o Orçamento de 2019 estava concebido, ela
engloba todas as intervenções executadas em espaço publico, sejam eles
caminhos, arruamentos, passeios, parques e jardins. É uma orgânica
abrangente que por força da sua capacidade operacional intervém também
nos restantes equipamentos como por exemplo, os estabelecimentos
escolares, os cemitérios e por vezes também desenvolvemos trabalho nos
espaços associativos.
O trabalho desenvolvido foi essencialmente de manutenção do existente que
atendendo à dimensão da freguesia e á multiplicidade de espaços, só por si
já representa um trabalho de grande importância.
Em termos de receita esta orgânica é suportada pelo Fundo de Financiamento
de Freguesias e por acordos de execução e contratos interadministrativos que
são firmados com o Município de Torres Vedras.
No ano de 2019 tivemos os seguintes:
•

Acordo de execução de conservação e limpeza de bermas e valetas,
duração do mandato – 227.000,00 €;

•

Acordo de execução de espaços verdes, duração do mandato –
20.000,00 €;

A prioridade dada na conservação e limpeza de caminhos, bermas, valetas,
passeios pedonais, espaços verdes, linhas de água e coletores pluviais,
visaram, essencialmente, e no âmbito das nossas competências, a garantia
das condições de circulação das pessoas e bens da área de jurisdição da
freguesia.
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Destacamos então alguns trabalhos, quer pela sua natureza, quer pela
importância, e até pela sua singularidade:
•

Colocação de bases em cimento p/ contentores de resíduos sólidos;

•

Colocação de marcos e placas toponímicas em diversos locais da
freguesia;

•

Conservação de caminhos vicinais;

•

Conservação de pavimentos em asfalto em diversos locais da
freguesia;

•

Trabalhos de conservação, manutenção e abertura de covais no
cemitério de S Miguel com equipamento mecânico;

•

Trabalhos de conservação e limpeza nos recintos exteriores das
diversas escolas e jardins de infância da freguesia;

•

Continuação das obras de requalificação no armazém de Arenes;

•

Requalificação de anexos junto ao ringue desportivo de Matacães, para
utilização do ASAS;

•

Requalificação da Rua do Sossego, no Bairro da Infesta;

•

Requalificação de parque infantil e calçadas em Bairro Vila Morena;

•

Requalificação de habitação degradada em Bairro Reis;

•

Arranjo estrada e valetas no Casal do Repelão;

•

Execução dos trabalhos de construção civil para instalação de tanque
de gás, para utilização do ASAS de Matacães;

•

Execução de rampas para acessibilidade no recinto da festa de Santo
António do Varatojo;

•

Execução dos trabalhos de construção civil para instalação de tanque
de gás, para utilização do ASAS de Matacães;
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•

Execução de rampas para acessibilidade no recinto da festa de Santo
António do Varatojo;

•

Execução de passeio e rampa de acesso à Sede da Associação do
Figueiredo, assim como pintura de muros da capela e fontanário;

•

Execução de trabalhos de remodelação das instalações sanitárias da
EB/JI do Varatojo e trabalhos preparatórios para instalação de PFL,
assim como pintura de muros;

•

Remodelação de refeitório da EB da Fonte Grada;

•

Execução de muro de suporte na EB da Serra da Vila;

•

Requalificação e readaptação das instalações da sede da freguesia;

•

Execução de trabalhos complementares de saneamento em Casal da
Torre;

•

Execução de trabalhos de drenagem pluvial em Casal Palheiros;

•

Execução de churrasqueira em parceria com a ADCR da Orjariça;

•

Execução de rampa e instalação sanitária para pessoas de mobilidade
reduzida em parceria com UDRC do Sarge;

•

Restabelecimento da iluminação do Largo da Fonte Grada;

•

Restabelecimento da iluminação do Largo defronte do edifício do ASAS
de Matacães e da Junta de Freguesia;

•

Continuação de trabalhos de drenagem e impermeabilização de
coberturas de gavetões e ossários do Cemitério de São Miguel;

•

Conservação de espaços verdes;

•

Trabalhos de requalificação em espaços exteriores de escolas;
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Esta é a orgânica que vai procurando no dia-a-dia encontrar soluções para
um vasto território, em que a presença dessa equipa de operacionais é
sinónimo de colaboração e compromisso.
Esse compromisso existe igualmente na resposta que é dada em termos
logísticos às inúmeras solicitações que as escolas, as associações e as
coletividades da nossa freguesia nos vão fazendo.
É constituída por funcionários disponíveis, aos quais nós procuramos dotá-los
de ferramentas e equipamentos mecânicos para a boa execução das suas
funções.
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Cemitérios
No ano de 2019 foi dado um passo importante na dignificação de um
equipamento tão importante, como sensível para a nossa comunidade.
Nesse sentido foi assinado em 2019 o Auto de Cedência de utilização dos
cemitérios municipais de São João e de São Miguel à Freguesia de Santa
Maria, São Pedro e Matacães, por um prazo de 50 anos.
De uma forma resumida, e em termos financeiros, o mesmo pressupõe uma
verba anual de 65.000,00 € para suportar custos de funcionamento com
pessoal e serviços regulares, para além de que todas as receitas respeitantes
às taxas que envolvem este tipo de equipamentos passarão integralmente a
ser cobrados pela Freguesia.
No primeiro ano está igualmente previsto a contrapartida financeira de
72.000,00 € para fazer face a investimentos necessários na procura da
requalificação imediata de alguns aspetos mais urgentes.
Esses investimentos têm vindo a ser executados com o pessoal próprio, na
procura de rentabilizar ao máximo os recursos humanos e os recursos
financeiros.
O modelo de gestão que se iniciou em 2019 pressupõe uma única orgânica
para os três cemitérios da freguesia, procurando dotar os três de condições
idênticas, sabendo que eles têm dinâmicas de funcionamento diferentes.
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Cemitério de São Miguel

Cemitério de São João

Cemitério de Matacães

