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ATA NÚMERO SEIS (2013-2017), DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

BEIJÓS, CONCELHO DE CARREGAL DO SAL, 

REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DO ANO 

DE 2014: ----------------------------------------------------------  

 ----------- Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, reuniu 

ordinariamente a Junta de Freguesia de Beijós sob a presidência do Presidente Carlos 

Alexandre Pais Baptista e com a presença da Secretária Andreia Sofia Coelho Marques  

e do Tesoureiro Paulo Jorge de Sousa Batista. ----------------------------------------------------------

-------------VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUÓRUM E ABERTURA DA REUNIÃO. --  

 ----------- Verificada a existência de quórum, eram precisamente vinte horas e dez minutos 

quando o Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida, deu início aos trabalhos da ordem do dia desta reunião, nos termos 

a seguir transcritos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------ 

1. TRATAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. 

ORDEM DO DIA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. FINANÇAS DA FREGUESIA. ANÁLISE DOS RESPETIVOS DOCUMENTOS. --------- 

2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOD AO ANO FINANCEIRO DE 2013 --------------------------------------------------------- 

3. APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS DA JUNTA DE FREGUESIA ----------------- 

4. ANÁLISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS REGULAMENTOS. ----------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------------------------------------------------- 

1. ESPAÇO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. -------------------------------------- 

 ---------- De seguida foram tratados os assuntos abaixo descritos e tomadas as seguintes 

deliberações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------  

 ----------- 1. TRATAMENTO DE ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE PARA A 

FREGUESIA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O presidente fez uma análise da correspondência recebida, começando por 
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referir o comunicado recebido por parte do Município de Elvas, pedindo para que 

elaborássemos uma moção em defesa dos direitos dos doentes oncológicos, de forma a  

juntar-se a outras elaboradas a nível nacional para serem entregues na Assembleia da 

República. Foi referido o pedido de cedência de uma sala na Junta  de Freguesia a 

Susana Cortez, para realização de um workshop promovido por uma marca de 

cosméticos. De seguida foi referenciado o fax recebido por parte de um cidadão que 

procurava um senhor , ex-combatente no Ultramar, natural de Pardieiros, e o Tesoureiro 

Paulo Batista informou que chegou à conversa com familiares e conseguiu o contato do 

referido cidadão, que foi enviado para o mail indicado no fax.  Foi também recebida uma 

Convocatória para a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do 

Sal,  tendo o presidente referido que as assembleias desta instituição coincidem sempre 

com as reuniões mensais da Junta de Freguesia, pelo que é impossível a Junta fazer-se 

representar. Mencionou também que já foi enviada informação sobre esta coincidência 

pedindo para que essas reuniões se possam alterar, mas até ao momento não houve 

qualquer resposta.  Foi recebida também uma carta da Junta de Freguesia de Lageosa 

do Dão para marcar uma reunião entre as duas entidades, a qual já se encontra 

agendada para a próxima quinta-feira, dia vinte e sete de março. Foi recebida a 

confirmação de rescisão do contrato de eletricidade do Parque Arnaldo de Castro (Parque 

das Carvalhas) com o objetivo de reduzir custos. Neste âmbito, uma equipa de técnicos 

da EDP vieram hoje  ao edifício sede da Junta de Freguesia para reduzir a potência do 

contador, mais adequada à realidade da sua utilização. ---------------------------------------------- 

 -----------  Chegou também por parte da Associação Cultural e Desportiva de Beijós a 

informação das atividades a realizar no mês  de abril e também uma carta de um cidadão 

da freguesia de Avanca, Águeda que faz coleção de galhardetes a solicitar o envio de um  

para a sua colecção. Foi recebido ainda um comunicado da AMI para apelar à 

contribuição na declaração do IRS, preenchendo o Modelo H.-------------------------------------- 

 -----------  O Presidente da Junta relembrou que as Eleições Europeias estão marcadas 

para dia vinte e cinco de maio tendo já sido recebido o calendário das datas relativas a  

todos os procedimentos legais. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  O Presidente referiu que finalizado o primeiro trimestre de dois mil e catorze, 
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pode dizer-se que as condições meteorológicas não têm vindo a ajudar  a nível dos 

trabalhos ao ar livre, nomeadamente nos caminhos, mas nestas últimas semanas já se 

começou a trabalhar no sentido de resolver os problemas existentes. Contudo há muito 

para fazer e estão a tentar resolver-se todas as situações, sendo  necessário definir 

prioridades tal como tem sido feito. -------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  Foram feitos vários pedidos à Câmara Municipal de situações para resolver e 

tem havido bastante abertura e disponibilidade para colaborar, estando neste momento 

algumas situações ainda pendentes, mas que se espera que sejam resolvidas em breve.  

O senhor Presidente informou da reunião na Câmara para constituição da Comissão de 

Trânsito. Será necessário da nossa parte priorizar os casos que necessitam de 

intervenção urgente, pois poderá haver uma visita da referida comissão para analisar as 

situações no local e decidir sobre que providências tomar. ------------------------------------- 

 -----------  Teve lugar reunião com a assistente social da Câmara, Dra. Marília, por causa 

da situação da cidadã Maria Helena, residente na localidade  de Pardieiros, a qual 

recusou vir trabalhar para a Junta de Freguesia. Neste momento, e em conjunto,  está a 

tentar arranjar-se uma solução.  Foi dito também que os beneficiários de Rendimento 

Social de Inserção, caso estejam de acordo, podem trabalhar para a Junta, vendo assim 

os seus rendimentos mensais aumentados. Caso não concordem,  não são obrigados a 

fazê-lo. A assistente social está a fazer um levantamento dos beneficiários existentes na 

freguesia para posteriormente analisar a situação e a possibilidade de algum deles vir a 

colaborar com a Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------ 

 -----------  Houve reunião na ADICES, em Santa Comba Dão,   solicitada pelo Presidente 

da Junta de freguesia de forma a tentar perceber quais os apoios existentes e quais os 

projetos a que a freguesia se pode candidatar. Foram também analisadas as propostas a 

nível de projectos para a reflorestação e formação profissional. ----------------------------- 

 -----------  Terá lugar na sede da Junta de Freguesia, no dia seis de abril uma sessão de 

esclarecimento intitulada "Floresta Protegida. Sempre!", dinamizada pelos GIPS  que vêm 

dinamizar uma ação de sensibilização/fiscalização sobre limpeza de sobrantes 

agrícolas e florestais, gestão de combustível junto das residências e também sobre o 

ato de proceder a queimas e queimadas. -------------------------------------------------------------- 



Fl. _______ 
 

________________ 

                      
Junta de Freguesia de Beijós 

Concelho de Carregal do Sal 
Contribuinte n.º 506925463 

 -----------  A Secretária fez referência à necessidade de colocação de lombas limitadoras 

de velocidade na Rua do Lapão, de forma a tentar que a velocidade praticada naquela 

rua diminua. O presidente informou que é uma questão que será colocada à Comissão 

de Trânsito.  A secretária referiu também que o projecto OTL do Instituto da Juventude e 

do Desporto vai ter inicio em abril (fase de candidaturas) e a Junta de Freguesia deveria 

elaborar um projeto para os períodos de curta duração. Os outros dois elementos do 

executivo concordaram neste ponto e a situação será analisada. ---------------------------------- 

 ----------- Tomou a Palavra o tesoureiro Paulo Batista referindo-se ao assunto da 

deslocação da paragem de autocarro em Pardieiros, dizendo que houve algumas 

pessoas que se dirigiram a ele mostrando discordância com a ideia e, dada a nova 

localização é necessário colocar a devida sinalização e, deixar ressalvada a sua 

recolocação no sítio onde estava.  O tesoureiro informou também que abordou um 

senhor, acerca de uma das casas abandonadas e cheias de silvas que estão a causar 

perigo nos Pardieiros. Esse senhor  informou que ele era um dos herdeiros e que havia 

ido às finanças renunciar àquele bem, pelo que não tem obrigações sobre o mesmo. O 

presidente informou que um cidadão não pode simplesmente ir à Repartição de Finanças 

e abdicar/renunciar a bens. Relativamente ao outro silvado em Pardieiros,  o proprietário 

foi abordado e ele vai tentar resolver a situação. Relativamente à questão do poço que se 

encontra cheio de silvas, ainda não se conseguiu identificar o proprietário, pois a dona já 

faleceu e os herdeiros ainda não fizeram a partilha de bens. O tesoureiro Paulo Batista 

focou o assunto do IRS solidário, e referiu que seria importante encetar uma campanha 

de sensibilização das pessoas para contribuírem para a Cáritas, por exemplo, 

preenchendo o anexo H da sua declaração. Nada mais havendo a tratar neste ponto, 

passou-se de seguida à ordem do dia.---------------------------------------------------------------------- 

 ----------- 1. FINANÇAS DA FREGUESIA. ANÁLISE DOS RESPETIVOS 

DOCUMENTOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Presidente da Junta deu a palavra ao Tesoureiro, que apresentou os valores 

por datas. A vinte e oito de fevereiro havia um total de despesa de 2837.51€ (dois mil 

oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta e um cêntimos)  e receitas no valor de  

301.94€ (trezentos e um euros e noventa e quatro cêntimos)  dando um total de saldo de 
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7.473.48€ (sete mil, quatro centos e setenta e três euros e quarenta e oito cêntimos). À 

presente data está disponível na CGD um total de 5.281.93€ (cinco mil, duzentos e 

oitenta e um euros e noventa e três êntimos) que  inclui já o valor transferido por parte da 

Câmara Municipal, e na CCAM um total de1407.51€ (mil quatrocentos e sete euros e 

cinquenta e um cêntimos).  Em caixa estão cinquenta e seis euros, estando por pagar  

algumas faturas  e alguns cheques em transito no valor de duzentos e setenta e sete 

euros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- 2. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS RELATIVOS AO ANO FINANCEIRO DE 2013-----------------------------------------------  

 -----------  O presidente referiu que enviou a cada elemento do executivo os documentos 

de prestação de contas. O relatório refere-se quase na totalidade ao executivo anterior, já 

que o atual executivo  esteve em funções apenas dois meses e meio, pelo que efetuou 

apenas uma gestão corrente pois não havia margem de manobra. Por esse facto não foi 

feita qualquer alteração ao orçamento existente. Referiu ainda que o executivo é obrigado 

a aprovar o relatório de contas, pois a  lei assim o indica. Sendo assim, este relatório foi 

aprovado por unanimidade, ficando a ressalva de que os elementos deste executivo não 

concordam com algumas situações apresentadas nos  documentos de prestação de 

contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- 3. APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS DA JUNTA DE FREGUESIA ----- 

 -----------  O presidente começou por referir que no inventário do executivo anterior 

constam alguns bens que não se encontram nas instalações da Junta de Freguesia, 

tendo esta situação sido reportada ao antigo executivo.  Em falta está um motosserra, 

uma mochila e duas agulhetas que fazem parte do kit de incêndios. Das informações que 

foram dadas pelo anterior executivo, as agulhetas e a mochila flexível foram dadas aos 

bombeiros, e quanto ao motosserra o atual executivo aguarda ainda resposta sobre o seu 

paradeiro. O inventário atual foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------- 

 ----------- 4. ANÁLISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS REGULAMENTOS.------------------ 

 ----------- O Presidente da Junta informou que os regulamentos estiveram em consulta 

pública durante trinta dias após a última assembleia, não tendo havido nenhuma 

reclamação ou proposta de alteração. Relativamente à licença especial de ruído, deixa de 
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constar do Regulamento de tabelas e taxas o ponto 3 do anexo IV, pois não faz parte das 

competências da Junta de Freguesia, mas sim da Câmara Municipal. Dado que os 

regulamentos se mantêm inalterados, foram aprovados por unanimidade seguindo agora 

para apreciação e aprovação na próxima Assembleia de Freguesia. ----------------------------- 

---------------ESPAÇO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------- 

-----------1. ESPAÇO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------- 

 ----------- Tomou a palavra o Sr. António Pina questionando acerca da atribuição de 

números de polícia. Foi informado que foi constituída a Comissão de Toponímia e é esta 

que vai  levar a cabo o processo de atribuição de nomes de ruas (iniciado no executivo 

anterior) e números de polícia. Referiu ainda a questão  da colocação de um espelho 

mais pequeno na Póvoa da Pégada e foi informado que esses espelhos foram 

encomendados mas ainda não foram entregues. Questionou se já tinham vindo falar  

com alguém da Junta sobre a lâmpada para o Largo da Madeira, na Póvoa da Pegada, 

ao que foi informado que tal já foi pedido e a  situação  foi analisada no local por um 

técnico do município. Questionou também porque haviam sido pedidos à Câmara 

Municipal  tubos de 110mm. O presidente informou que pediu tubos de 125mm, mas o Sr. 

António Pina informou que chegaram ao estaleiro municipal tubos de 110mm. O 

presidente referiu que para certas situações os de 125mm são suficientes, dependendo 

das situações. No assunto do poço em Pardeiros que foi falado logo no início da reunião, 

este cidadão foi esclarecido da sua localização. Informou que no caminho perto do local 

onde andou recentemente o fogo existe uma situação semelhante de um poço com muro 

caído e cheio de silvado e que este poço é dos mesmos proprietários de uma casa cheia 

de silvado que está perto do parque da Rua das Moitas. Questionou  se já estaria em 

vigor a lei que proíbe a afixação de cartazes em paragens de autocarro, sendo informado 

que sim. Referiu-se à situação da máquina retroescavadora da Câmara Municipal, 

questionando se o plafond era igual para todas as juntas, sendo informado que o plafond 

era diferente e que varia conforme a população e a área da freguesia. Disse que era 

preciso ter em atenção que Beijós fica mais distante da sede de concelho, pelo que  se 

perde mais  tempo nas deslocações. Da última vez que a máquina veio para a freguesia, 

o funcionário da Câmara perdeu duas horas e trinta na deslocação. O presidente referiu 
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que este assunto foi abordado aquando da atribuição do plafond . -------------------------------- 

 ----------- Falou de seguida o Sr. João Silva Baptista,  referindo que relativamente à 

sinalização de trânsito existente esta deveria ser revista,  dando o exemplo do final da 

Rua da Tapada e cruzamento com Rego dos Frades, onde deve ser revista a colocação 

de sinal de estrada com prioridade. Referiu ainda a situação do estacionamento na rua do 

Vale da Bica, pois é uma situação muito complicada tal como na Rua Defensores da 

Pátria. Relativamente ao estacionamento de camiões, esta é uma falta de bom senso 

pois os proprietários poderiam perfeitamente colocá-los noutro local.  Questionou se 

haveria solução para os resíduos de limpezas de oliveiras e vinhas por parte da Câmara. 

O presidente disse que a Câmara não tem estrutura para proceder a esse tratamento, 

podendo sim encaminhá-los para um centro de tratamento. ----------------------------------------- 

 ----------- Referiu-se de seguida  à situação das casas devolutas na Rua Defensores da 

Pátria que considera vergonhosa, pois existem proprietários e as casas continuamem 

mau estado. Uma solução passaria por comprar, deitar  abaixo e fazer estacionamentos, 

visto que eram uma necessidade naquela rua.  O presidente informou que na Adices o 

informaram que haveria apoios para reconstruções de fachadas, o que poderia ser uma 

grande ajuda para quem quiser recuperar. O Sr. João referiu ainda a situação das 

publicidades , questionando se as que existem são pagas. O presidente da Junta de 

Freguesia informou que a lei obriga a pagar, mas a fiscalização deve partir da Câmara 

Municipal. À Junta de Freguesia cabe-lhe estar atenta a tais situações. -------------------------  

 ----------- Tomou a palavra o Sr. Zacarias Fernandes questionando se é a junta que tem 

poder de intervir na situação dos poços sem proteção e silvados. Foi informado que a 

Junta de Freguesia apenas recolhe informação e reporta ao município, mas quem atua é 

este último. Questionou quanto à situação dos caminhos, especificamente o do Deldoreto 

que foi  bastante estragado pelos madeireiros  que procederam ao corte de árvores nas 

matas confinantes. Relatou uma situação específica desse caminho, que já teve 

intervenção, mas onde ainda não é possível circular, pois o caminho foi alteado em 

algumas partes e a água escorre para as partes mais baixas formando pontos de lama 

que tornam o caminho intransitável. O madeireiro em causa já foi notificado e terá de 

finalizar o arranjo do caminho, pois é isso que está estipulado .------------------------------------- 
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 -----------  ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA. ------------------------------------------------------  

 ----------- Eram precisamente vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos quando o 

Presidente deu por concluída a reunião. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para constar se lavrou a presente ata que colocada a votação foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ENCERRAMENTO. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E, nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião pelo Presidente 

da Junta de Freguesia, quando eram vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 

procedendo-se de imediato à assinatura da ata, nos termos da lei. -----------------------------------  

 ----------- O Presidente:___________________________________________________ 

 ----------- A Secretária:______________________________________________________ 

 ----------- O Tesoureiro:___________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


