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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 15 de dezembro e
o dia 19 de abril 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. Exemplo
disso é a campanha de recolha de bens para
a Ucrânia, na qual colaborámos.

Neste trimestre, a atividade da Junta de
Freguesia foi abrangente, com particular foco
em áreas como a Reabilitação de espaços
públicos, a Ação Social e o Desporto.

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 19
de abril 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:
24 797,56 €
Saldo de Disponibilidades:
115 345,83 €
Grau de Execução Orçamental da Receita:
29,53 %

Foi preparada e submetida a 1ª revisão ao
orçamento de 2022, dada a necessidade de
incluir no mesmo o saldo da gerência anterior, cujo valor é de 33 906,84 €.

Grau de Execução Orçamental da Despesa:
24,55%
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SERVIÇOS
GERAIS
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
em contactos com a Agência de Modernização
Administrativa para a possível instalação
de um posto de Espaço Cidadão, bem como
com os Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde para a possível instalação de um
balcão SNS 24.

te, de modo a divulgar as nossas obras e
iniciativas, bem como as de associações da
Freguesia que nos fazem chegar.

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 desenvolver o Boletim
da Freguesia e temos vindo a dinamizar as
nossas redes sociais sociais frequentemen-

Realizou-se a sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia em Matacães e, no
decorrer da mesma, consulta à população
da antiga Freguesia de Matacães, tendo
em vista a possibilidade da reorganização
administrativa do território.

Os serviços administrativos da sede e departamento de Matacães continuam a assegurar
o atendimento ao público, no período das
9h00 às 17h00.
Organizámos o processo eleitoral, tendo ainda
ficado com a responsabilidade da receção e
distribuição de 1093 votos em mobilidade
pelas 24 mesas de voto da Freguesia.
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EDUCAÇÃO
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:

pecializadas da Junta de Freguesia. Reiniciou
em fevereiro o projeto «Crescer a Sentir»
nos jardins de infância da Boavista-Olheiros,
Fonte Grada, Paúl, Ribeira de Pedrulhos e
Sarge e na Escola Básica do Sarge.

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

• O transporte regular de crianças é assegurado, com condução feita por funcionários
com formação adequada, sendo atualmente
transportadas todos os dias 102 crianças.

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

• A limpeza e manutenção dos espaços
escolares é efetuada pelo pessoal afeto ao setor
de obras e regista frequentes intervenções.
• 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,
são 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» retomou a sua atividade. Estão neste momento a
ser acompanhadas 45 crianças que frequentam
o 1º ciclo do ensino básico pelas técnicas es-
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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
• POAPMC- Programa Operacional de Apoio
às Pessoas Mais Carenciadas;

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

• 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 22.915 eleitores,
assim distribuídos:

Eleitores Efetivos

1 janeiro

31 março

variação

CN - Cidadão Nacional

22 952

22 915

- 37

ER - Cidadão Estrangeiro
Residente em Portugal

10

9

-1

12

12

0

(fora da União Europeia)

EU - Cidadão Estrangeiro
Residente em Portugal
(União Europeia)
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CEMITÉRIOS
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.

• Limpeza geral do exterior e jardins;

Ao nível dos serviços prestados, informamos
que, neste período, ocorreram 48 inumações
no cemitério de São Miguel, 14 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 neste período desenvolveram-se
os procedimentos para se procederem às
exumações no talhão 10, ambos do cemitério
de São Miguel.

• Recuperação de bancos de jardim.

• Podas de árvores;
• Arranjo de canteiros;
• Pintura e colocação dos abaulamentos;
• Limpeza das instalações sanitárias;

Importa ainda salientar que neste período
foram solicitados esclarecimentos à Câmara
Municipal sobre a propriedade dos terrenos
contíguos ao Cemitério de São Miguel, de
forma a que nos seja possível desenvolver um
projeto de alargamento do atual cemitério.

Tem esta Junta de Freguesia também zelado pelo melhoramento destes espaços e do
serviço neles prestados, através de:
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OBRAS
E EQUIPAMENTOS
JI do Sarge. De momento estão também a
ser preparados trabalhos de pintura no JI
da Boavista Olheiros.

Esta Junta de Freguesia tem executado 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.

Concluímos o arranjo da parte exterior da
Igreja da Ribeira de Pedrulhos, criando uma
nova acessibilidade ao local, removendo e
substituindo todas as pedras existentes na
entrada da referida Igreja e reparando parte
da calçada exterior.

Neste período executámos trabalhos diversos
de reparação e manutenção em estradas,
arruamentos, largos, saneamento pluvial,
caminhos vicinais e outras situações sinalizadas e essenciais.

Executámos o arranjo urbanístico no Largo
na Rua Padre Manuel do Sacramento. Efetuamos manutenção e reparação de diversos
passeios, destacando intervenções na Urbanização Velha Fonte no Paúl e em Matacães.

Executámos limpezas de espaços públicos,
de largos e jardins, de ruas, de associações
e seus espaços envolventes.
Efetuamos trabalhos diversos de pintura,
tanto em associações como é o caso da IPA
– Associação para a Promoção da Igualdade,
como em estabelecimentos escolares, como
são os casos dos muros do Jardim de Infância
de Matacães ou do Farol.
Em parceria com a Câmara Municipal, recuperamos os brinquedos dos Parques existentes na EB da Boavista Olheiros e na EB/
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pela nossa equipa na Fonte Grada, na Rua da
Fonte e na Rua do Cascais. Destaque também
para a abertura de valetas entre o Casal da
Pintora e o Paúl.

Desenvolvemos trabalhos de melhoria de
espaços de recolha de resíduos sólidos urbanos e melhoramos as acessibilidades aos
mesmos, na Urbanização Vale do Lino e na
Urbanização do Pinhal. Em parceria com
os SMAS construímos muro que envolve os
contentores de recolha de resíduos na Rua
de São Miguel junto ao Castelo e colocamos
o lancil e a calçada na Rua da Várzea após a
colocação de mais contentores de recolha.

Procedemos à execução de diversos aquedutos e coletores de águas pluviais em várias
localidades da Freguesia.
Os caminhos vicinais continuam também
a ser intervencionados, destacando-se as
intervenções nas seguintes localidades: Matacães, Varatojo, Barro e em Torres Vedras.
Aguardamos ainda a reparação da máquina
de rastos da Câmara Municipal, para proceder à abertura do caminho que liga a Estrada
Nacional ao Parque Eólico da Serra da Vila.
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.
Ainda nesta vertente, e em parceria com a
Câmara Municipal, foram pavimentados os
seguintes arruamentos desde janeiro:
• Rua da Sovina – Sevilheira

Iniciamos as obras de reconstrução dos Lavadouros na Fonte Grada e de toda a zona
envolvente aos mesmos.
Procedemos à limpeza de bermas e valetas,
podendo destacar o trabalho desenvolvido
•
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Ao mesmo tempo, informar que estamos a preparar os procedimentos para as pavimentações
na Louriceira. A constante subida de preços
e a sua variação inesperada obrigam-nos a
ser prudentes neste e noutros investimentos
a bem da boa execução do nosso orçamento.

• Rua Miguel Afonso – Aldeia de Cima

Efetuamos obras de construção de passagem
hidráulica na entrada da localidade do Barro
e executamos os guardas de proteção e muros em pedra na ponte existente na Azenha
das Flores.
• Rua da Barrada – Aldeia de Cima
• Rua das Gamanhas – Aldeia de Baixo

De referir que temos tido conversações com
a Câmara Municipal de Torres Vedras de
forma a que seja lançado 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, tendo recebido a garantia que seriam lançados no decorrer deste
ano e qua vão ser realidade a curto prazo.
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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:

• Corte de árvores caídas ou em mau estado
de conservação;
• Manutenção e Limpeza da vinha localizada
no separador na Avenida da Liberdade;

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

• Limpeza do Carnaval de Torres Vedras;

• Limpeza de papeleiras e reposição de sacos
para os dejetos dos canídeos;

• Limpeza da Feira Rural;
• Recolha de monstros por toda a Freguesia;

• Limpeza e lavagem das paragens de autocarros;
• Corte de ervas em passeios;

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

• Corte de relvas;

• Plantação de Árvores na Portela da Vila.

• Podas de árvores;
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Neste trimestre foram realizadas diversas ações, das quais destacamos:

do Executivo para que o processo de
pedido de desagregação resultasse
da vontade da população, que sempre honraremos.

- A reabilitação do espaço público
do Largo da Oliveira, em Matacães
- uma obra que estava já projetada
e que correspondeu aos desejos da
população;

É neste sentido, de respeito pela
vontade e necessidades das pessoas,
que continuamos a trabalhar, priorizando as medidas que tomamos
e encaminhando as que saem fora
do âmbito de atuação da Junta de
Freguesia. Continuamos a informar
os cidadãos disso mesmo, não só
das respostas que damos mas das
futuras que daremos.

- Os trabalhos de recuperação dos
lavadouros da Fonte Grada - uma
iniciativa realizada em conjunto
com a comunidade, naquilo que é
um exemplo de participação e partilha entre a população e a Junta de
Freguesia;
- O apoio à realização do Torneio
Internacional de Hóquei em Patins
- Cidade de Torres Vedras, pelo
Sporting Clube de Torres, exemplificativo das várias ações que fazemos
junto das associações da Freguesia.

O EXECUTIVO:
David Alves Gomes Lopes - Presidente
Filipa Bernardes Coelho - Secretária

Destacamos também o processo de
auscultação à população da antiga
Freguesia de Matacães, a fim de
ser apurado o desejo de voltarem a
ser freguesia. Esta auscultação foi
realizada de acordo com a proposta

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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