RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2020

Junho de 2021 Torres Vedras

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES
TEL: 261330380

Rua Vitor Cesário da Fonseca, 3B
2560-689 Torres Vedras

www.fregtv-smspm.pt
geral@fregtv-smspm.pt

Índice

Conteúdos
Enquadramento ___________________________________________________________ 1
Administração Autárquica ____________________________________________________ 4
Serviços Gerais ___________________________________________________________ 6
Serviços Educativos _______________________________________________________ 12
Serviços Sociais e Associativismo ____________________________________________ 19
Espaço Público, Infraestruturas e Edifícios _____________________________________ 23
Cemitérios _______________________________________________________________ 25
Limpeza Urbana __________________________________________________________ 27
Espaços Verdes __________________________________________________________ 28

Enquadramento

Pág. 01

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 22.909 eleitores, englobando os
cidadãos nacionais, estrangeiros oriundos de países da união europeia e
estrangeiros de países fora da união europeia.

Eleitores Efetivos

01/01/2020

31/12/2020

Variação

CN – Cidadão Nacional
ER – Cidadão Estrangeiro

22.756

22.892

+136

Residente em Portugal (fora da União Europeia)

6

7

+1

10

10

0

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

O relatório que apresentamos é relativo ao ano de 2020, ano marcado pela
pandemia do Covid-19 que de uma forma transversal assolou o mundo inteiro.
O ano de 2020 foi o ano da assunção da descentralização das competências
do município para a freguesia, permitindo desta forma efetuar e estruturar os
serviços da junta de freguesia de forma efetiva numa perspetiva de longo
prazo.
Nesse sentido foram criadas duas orgânicas no orçamento da despesa, a da
Limpeza Urbana e a dos Espaços Verdes.
É um relatório que demonstra que em termos financeiros, neste caso em
termos de receitas correntes e próprias, as mesmas ganharam um peso
positivo muito significativo.
No que diz à atividade desenvolvida a mesma foi marcada de uma forma
muito vincada pela pandemia, que obrigou a inúmeras respostas e
adaptações de serviço no combate à mesma.

27 de maio de 2021
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Administração Autárquica
Em 2020 o Executivo da Junta de Freguesia não apresentou qualquer
alteração à sua composição tendo 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
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A Assembleia de Freguesia apresenta-se 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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Serviços Gerais
Esta orgânica de caracter essencialmente organizacional e administrativo,
teve com a pandemia que efetuar diversas alterações ao seu funcionamento.
No período de maior confinamento o serviço foi assegurado na totalidade em
teletrabalho, tendo exigido de todos uma grande adaptação a novos
processos de trabalho.
Para além disso, o pessoal que a compõe foi igualmente afeto a tarefas
relacionadas com projetos e ações destinadas a combater os efeitos
negativos que a pandemia nos trouxe.
Apesar dessa sobrecarga de trabalho e diversidade de ações, aliada às
contingências em termos de exigências sanitárias que estamos obrigados a
cumprir, o serviço prestado à nossa comunidade foi desenvolvido de forma
exemplar na procura constante de ir resolvendo os assuntos a quem de nós
precisava, usando em termos administrativos os meios digitais ao dispor.
De referir que neste período isentámos da cobrança de taxas os serviços que
eram efetuados de forma online.
No que diz respeito à parte financeira, que é coordenada por esta orgânica a
mesma manteve o rigor de outros exercícios, mesmo que as solicitações
fossem diferentes.
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GRÁFICO COMPARATIVO DOS ULTIMOS 3
ANOS
2019

2020
€1 795 256,19
€1 276 611,50

€1 198 186,80

€1 290 567,94

€1 229 025,37

€1 831 659,59

2018

RECEITA COBRADA
DESPESA PAGA

Quadro Resumo Final da Despesa

Dotação
Corrigida
1.831.659,59

Obrigações

Despesas
Pagas

Dotação não
comprometida

Obrigações
por pagar

Grau
Execução
Orçamental

1.806.095,25 €

1.795.256,19 €

20.384,84 €

16.018,56 €

97,73 %

Quadro Resumo Final da Receita

Previsão
Corrigida

Receitas
Cobradas

Receitas por
cobrar
no final do ano

Grau
Execução
Orçamental

1.831.659,59 €

1.831.659,59 €

0,00 €

100,00 %
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O gráfico que se apresenta de seguida, que representa as receitas próprias
mais significativas dos últimos três exercícios, e que não dependem de
qualquer acordo ou programa com as mais diversas instituições, demonstra
de forma clara e inequívoca que com a descentralização as nossas receitas
próprias subiram exponencialmente, conforme é visível na coluna referente a
2020 da DGAL – Transferências de Competências.

RECEITAS PRÓPRIAS
2019

2020

855 412,88 €

2018

9 065,00 €
32 403,00 €
40 205,00 €

37 998,66 €
38 012,97 €
38 182,04 €

3 695,00 €
2 845,00 €
2 760,00 €

8 803,00 €
9 698,00 €
7 948,00 €

6 018,15 €
8 930,30 €
5 719,80 €

49 348,75 €
49 111,59 €
48 656,31 €

246 183,95 €
260 411,25 €
274 510,12 €

A descentralização
de competências
permitiu dar
expressão real às
receitas próprias,
permitindo iniciar
uma restruturação
de processos em
termos definitivos.
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1.223.080,55 €

De seguida está representado em termos absolutos e em termos de
percentagem a origem da receita por quatro grupos passiveis de serem
distinguidos.
É notório que as receitas de Estado, que são próprias, têm um peso muito
relevante, sendo que neste ano de 2020 as receitas provenientes da Câmara
Municipal ainda têm um peso significativo.

ESTADO

CÂMARA MUNICIPAL

TAXAS E LICENÇAS

15.337,00 €

67,06%

0,84%

4,47%

27,63%

81.478,98 €

504.074,77 €

RECEITAS POR PROVENIÊNCIA

PROGRAMAS FINANCIADOS
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Nos gráficos abaixo é possível verificar a distribuição da despesa por cada
uma das orgânicas, assim como o seu peso em termos percentuais. Verificase que a educação em 2020 continua a ter um grande impacto em termos de
despesa, embora se verifique um maior equilíbrio, fruto da descentralização
ocorrida.

Despesas por Orgânica
€475 566,33
€347 031,53

€268 951,32
€265 161,07

€195 490,47

€118 375,86
€80 412,70

€55 747,58

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS EDUCATIVOS

ESPAÇO PUBLICO, INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS

SERVIÇOS SOCIAIS E ASSOCIATIVISMO

CEMITÉRIOS

LIMPEZA URBANA

ESPAÇOS VERDES

ESPAÇOS
VERDES; 14,68%
LIMPEZA
URBANA;
14,89%

ADMINISTRAÇÃO
AUTÁRQUICA;
3,09%

CEMITÉRIOS;
6,55%
SERVIÇOS SOCIAIS E
ASSOCIATIVISMO;
4,45%

ESPAÇO PUBLICO E
INFRAESTRUTURAS;
19,21%

SERVIÇOS
GERAIS; 10,82%

SERVIÇOS
EDUCATIVOS;
26,32%
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No ano de 2020, e essencialmente a partir de março, os serviços
administrativos prestados foram preferencialmente online. Através da
implementação de novos processos de trabalho fomos conseguindo dar
resposta às mais diversas solicitações.

Serviços Administrativos

Total

Correspondência recebida

1286

Atestados / Provas de Vida

1370

Provas de Vida Isentas

796

Pagamentos POS

945

Registo canídeos

260

Licenças canídeos

1389

Cemitérios - inumações

225

Cemitérios - exumações

36

Cemitérios - trasladações

7

Cemitérios - abaulamentos

36

Neste ano de 2020 esta orgânica e todos as valências que a compõem
souberam adaptar-se a novas tarefas por forma a mitigar as pessoas mais
necessitadas e afetadas pela pandemia.
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Serviços Educativos
Os serviços educativos no ano de 2020 foram um dos setores que mais
sentiram as perturbações causadas pela pandemia e a as suas restrições.
No entanto ao nível das receitas as mesmas, de uma forma geral não foram
afetadas na sua previsão e estão descritas abaixo.

Receitas referentes ao Serviço Educativo
€190 736,50

€120 886,50

€9 202,03

€21 098,45

€17 061,70

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

De referir que no que diz respeito ao ano letivo 2019/2020 os acordos
existentes com a Câmara Municipal foram integralmente cumpridos, e mesmo
nos períodos em que não existiam aulas presenciais o pessoal assistente e
as entidades que proporcionam atividades extracurriculares foram pagos
integralmente, atendendo a que em termos de receitas também não fomos
afetados.
No que diz respeito ao ano letivo 2020/2021 os acordos firmados já não
contemplam a colaboração ao nível das assistentes operacionais pelo que o
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valor em 2020 no global desceu em termos de receitas, comparativamente ao
ano de 2019.
Fomos adaptando o serviço prestado ao nível da educação procurando
responder às dificuldades sentidas por um confinamento exigente a todos os
níveis.
Para as famílias que necessitavam continuaram a ser fornecidas refeições,
mediante solicitação e sinalização de alguns professores fomos entregando
material escolar, nomeadamente fotocopias de fichas para as crianças que
delas precisavam. No dia 1 de junho o Pré-escolar abriu tendo a Câmara
Municipal e os Agrupamentos decidido que todos os estabelecimentos
abriam, mesmo que apenas tivessem uma criança, tendo-se revelado uma
boa opção. De referir que foram implementadas as necessárias medidas de
proteção e que o número de crianças a frequentar é reduzido, podendo nós
tirarmos a conclusão de que as famílias conseguiram criar mecanismos para
que não necessitassem de frequentar o Jardim de Infância.
Devido às restrições existentes os Tempos de Férias sofreram grandes
alterações, e de uma forma concertada a Câmara Municipal e as Juntas de
Freguesia elaboraram um projeto que se denomina “Brincar na Escola” e
destina-se às famílias que fruto da sua situação profissional e familiar não tem
alternativas e necessita do serviço.
O ano letivo de 2020/2021 foi iniciado com grandes restrições e
preocupações, mas com o esforço de toda a comunidade escolar o mesmo
decorreu bem até ao final de dezembro.
O programa Psicologia nas Escolas, apesar dos constrangimentos
continuou o seu caminho, adaptando-se às circunstâncias, mas mantendo a
importância e a qualidade no serviço prestado.
A equipa de psicologia é constituída por três psicólogas (duas a tempo inteiro
e uma a tempo parcial) que visam dar resposta às necessidades de avaliação
e acompanhamento psicológico existentes nas doze escolas do ensino básico
da freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães. Excecionalmente é
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acompanhada uma criança que frequenta o pré-escolar e outra que frequenta
a Escola Padre Francisco Soares.
No gráfico Nº 1 podemos verificar um total de 42 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 8
crianças.

O gráfico Nº 2 apresenta a distribuição de crianças por género, sendo que 18
crianças são do género masculino, 43% dos casos acompanhados, e 24 são
do género feminino, correspondendo a 57% da totalidade de casos.
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O gráfico Nº 3 mostra a distribuição de crianças acompanhadas no serviço
por ano de escolaridade. No pré-escolar é acompanhada 1 criança, bem como
no 1º ano, no 2º ano 19, no 3º ano 11 e no 4º ano 9. No 6º ano existe 1 criança.

O gráfico Nº 4 diz respeito às problemáticas que surgem nas intervenções
psicológicas. Existem 6 casos de problemas comportamentais, 2 de
negligência, 1 de abuso sexual, 19 de instabilidade emocional, 1 de ensino
inclusivo, 0 de violência doméstica, 11 de dificuldades de aprendizagem e 2
de luto. Voltou a verificar-se que a problemática mais frequente é a
instabilidade emocional.

Serviços Educativos

Pág. 16

O gráfico Nº 5 indica a análise comparativa das problemáticas sinalizadas do
ano letivo 2018/2019 e 2019/2020. Verifica-se a predominância da
problemática relativa à instabilidade emocional, um ligeiro aumento nas
dificuldades de aprendizagem e um decréscimo acentuado no ensino
inclusivo. Todas as outras problemáticas não demonstraram grandes
oscilações.

O gráfico Nº 6 apresenta o número total de sinalizações recebidas pela equipa
de psicologia ao longo do ano letivo de 2019/2020, que perfaz uma totalidade
de 52 pedidos de avaliação psicológica. Das 52 sinalizações, 42 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 de Freguesia tem uma parceria; 4 foram
encaminhados para entidades externas (Cruz Vermelha, CAIDI, Centro de
Saúde e Hospital de Torres Vedras), uma vez que não se enquadravam nos
critérios de seleção do serviço; 3 sinalizações encontram-se pendentes por
se concluir que, devido à problemática, a avaliação é mais adequada e menos
precoce no próximo ano letivo.
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- Análise Comparativa dos Resultados obtidos nos anos 2018/2019 e
2019/2020
No ano anterior (2018/2019) a equipa deu resposta a 48 crianças enquanto
neste ano (2019/2020) 42 usufruíram do serviço. Esta diferença é explicada
pelo tempo despendido na realização de diversas reuniões, com a Equipa de
Pedopsiquiatria do Hospital de Santa Maria em articulação com o Centro de
Saúde de Torres Vedras, com a Comunidades de Prática (CoP), nas
articulações efetuadas com a Segurança Social, C.P.C.J. e técnicos da área
da educação, e com o facto de uma das técnicas ter ficado de licença de
maternidade.
Foi igualmente solicitado à Junta de Freguesia uma parceria com o CATRenascer.
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- Parceria com o CAT-Renascer- Preparação para adoção
O Centro de Acolhimento Temporário-Renascer pediu colaboração à Junta de
Freguesia para fazer a preparação de uma criança em processo de adoção.
Uma das psicólogas da Equipa de Psicologia aplicou o Programa de
Preparação da Criança para a Adoção e esteve presente em todas as fases
do processo.
O plano de preparação para a adoção tem várias etapas e foi efetuado com
periodicidade bissemanal, sendo que na fase final necessita de uma maior
disponibilidade por parte do técnico no acompanhamento da criança. Nesta
fase é necessário reunir com os pais com maior frequência, acompanhar o
primeiro encontro e mediar a relação da criança com os mesmos. A
intervenção implica reuniões com a equipa de adoções da Segurança Social
de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, equipa do CAT e família
de adoção.

- Adaptação ao Contexto da Pandemia Covid-19
Com o início da pandemia e encerramento das escolas, adaptámos a
intervenção em psicologia à modalidade online através de videochamada.
Por norma a consulta com a criança funciona através do desenho, do jogo e
das brincadeiras com os materiais da mala de ludoterapia. A modalidade de
videochamada exigiu algumas adaptações. Foi criado um programa de
intervenção emocional com quatro emoções: feliz, triste, zangado e
assustado. As emoções foram trabalhadas através de leitura de histórias,
desenhos e partilha de vivências em que determinada emoção esteve
presente.
As crianças revelaram bastante flexibilidade e capacidade de adaptação
aderindo, na maior parte das vezes, de forma positiva a esta nova forma de
trabalho e deste modo foi possível continuar a usufruir das consultas de
psicologia até ao final do ano letivo.
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Serviços Sociais e Associativismo
A orgânica dos Serviços Sociais e Associativismo teve no ano de 2020 uma
expressão e uma dimensão considerável no âmbito do combate à pandemia.
Em termos de projetos de continuidade destacamos os seguintes:
- Obras de conservação, reparação e beneficiação de habitações
degradadas;
- Projeto de Fisioterapia Paliativa;
- Gabinete de Apoio ao Cidadão;
- Projeto Domicílios;
Estes projetos e ações apesar da pandemia continuaram a desenvolver a sua
atividade, adaptando as suas atividades a cada momento que vivemos em
termos de restrições.
Outros programas que habitualmente desenvolvemos e são de extrema
importância para a nossa comunidade foram afetados na sua execução,
sendo a sua atividade muito diminuta e por vezes nula, dos quais destacamos
os seguintes:
- Lenha Solidária;
- Cedência de carrinhas/transportes;
- Cedência de espaços para atividades;
- Oficinas do Saber;
- Passeios de Verão Séniores;
- Projeto “Musica Porta à Porta”
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No que diz respeito ao Orçamento Participativo e à sua edição, em termos
de decisão final a mesma foi apenas tomada na assembleia de freguesia de
29 de dezembro, tendo sido vencedores os seguintes projetos:
Projeto 2 – Aquisição de material informático para Sala Multiusos na EB do
Paúl – recebeu 50 votos, com o valor de 1.448.27 €;
Projeto 5 – Aquisição de material técnico para apoio à comunidade (Cruz
Vermelha Portuguesa – Torres Vedras) – recebeu 45 votos, com o valor de
6.219,00 €;
Projeto 3 – Execução de piso novo para prática desportiva de Karaté no
Grupo Desportivo da Boavista-Olheiros – recebeu 42 votos, com o valor de
4.647,00 €;

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, POAPMC,
é um programa comparticipado pela Segurança Social e pelo Fundo Social
Europeu, em desempenhamos o papel de entidade coordenadora de 8
entidades mediadoras dos concelhos de Torres Vedras e Sobral de Monte
Agraço.
Com a pandemia e com o aumento das necessidades socias os nbeneficiários
apoiados passaram de 512 para 1024, conseguindo desta forma colocar
alimentos de uma forma regular nas casas de mais pessoas.
Este acréscimo de serviço foi conseguido com o reforço em termos de pessoal
proveniente das outras orgânicas.
Nos projetos que derivam do combate à pandemia, destacamos os
seguintes:
- Vales alimentares;
- Linha de Apoio Psicossocial;
- Máscaras Solidárias.
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Os dois primeiros programas ainda estão em atividade e foram e são duas
ações extremamente importantes no sentido de procurar resolver diversas
situações, quer no sentido de apoio imediato, quer no sentido de resolução
mais definitiva em termos de tempo.
Relativamente ao projeto Máscaras Solidárias o mesmo teve um impacto
muito positivo na comunidade, tendo sido uma prática comum no nosso
concelho.
No caso da nossa freguesia apresenta-se de seguida uma breve descrição do
mesmo, retirada do relatório que foi elaborado para o efeito.
No decorrer do mês de abril face à situação pandémica que o nosso país
atravessava nomeadamente o nosso concelho, e com a escassez de máscaras
existentes no mercado, houve que ajudar a nossa população a proteger-se,
nomeadamente os mais desfavorecidos e idosos.
Em colaboração com a Incluir+ deu-se início à confeção de máscaras reutilizáveis,
a que se deu o nome de “Projeto Máscaras Solidarias”.
Para que as voluntárias não saíssem de casa, até porque muitas pertenciam ao
grupo de risco, foi-lhes entregue em sua casa todo o material necessário para a
confeção de máscaras.
Entretanto às voluntárias iniciais, foram se juntado aos poucos muitas mais, desde
senhoras que nos contactaram para ajudar até às auxiliares das escolas, que neste
momento também se encontravam em confinamento.
Foram cerca de 70 voluntárias que de abril até julho confecionaram cerca de
22.500 máscaras.
À medida que as máscaras iam ficando prontas, começou a ser formado mais um
grupo de voluntários, que se juntavam em pequenos grupos na sede da junta de
freguesia, a fim de as embalar.
Este grupo foi composto por mais auxiliares das escolas, por alguns funcionários
da junta e também por alguns elementos da assembleia de freguesia. Estiveram
envolvidos neste processo mais de 20 pessoas.
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Tenho aqui de realçar que a partir de maio tivemos a colaboração de outras juntas
que nos enviaram mascaras cujo material foi disponibilizado pela camara municipal,
que já estavam confecionadas e apenas vinham para serem embaladas.
Foram 8.500 mascaras desta forma, sendo que no total foram embaladas cerca de
31.000 mascaras.
A Associação Oceano sem plásticos, partilhou com a freguesia cerca de 500
máscaras, como forma de agradecimento pela colaboração com a sua causa.
Foram no total disponibilizadas pela Freguesia de Santa Maria, São Pedro e
Matacães cerca de 31.500 máscaras.
As primeiras máscaras a sair para distribuição ainda em Abril foram entregues no
comércio local, em todas as aldeias da freguesia, e nas pequenas mercearias da
cidade.
Em maio quando se conseguiu fazer stock suficiente começou a distribuição a ser
feita porta a porta por jovens voluntários do Grupo Justa Causa, sendo que este
grupo fez distribuição na cidade, junto da população mais idosa e vulnerável.
Em algumas aldeias onde voluntários se disponibilizaram também foi feita
distribuição porta a porta, sempre com o cuidado de apoiar os mais vulneráveis.
Nas aldeias em que não tivemos voluntários para distribuição, continuamos a
fornecer no comércio local, e quando os cafés começaram a abrir portas, também
aí foram disponibilizadas.
Em toda a cidade foi efetuada distribuição porta a porta pelo executivo da junta de
freguesia.
Também foram disponibilizadas às IPSS da freguesia (Lares, APECI e CAT
Renascer).
- Distribuição efetuada em aldeias e na cidade 25.500;
- Distribuição efetuada em IPSS 1.000;
- Distribuição nas escolas aquando da sua abertura 2.000.
Temos ainda cerca de 3000 mascaras que serão disponibilizadas à população nas
instalações da junta, nos cemitérios, também aos colaboradores da junta em especial
para o pessoal de rua, nas escolas, e a todos mais que ocasionalmente ainda nos
solicitam.
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Espaço Público, Infraestruturas e Edifícios
No ano de 2020, e em termos desta orgânica, a mesma foi igualmente afetada
pela pandemia.
Em termos orçamentais a mesma passou a ser integralmente financiada pelo
Fundo de Financiamento de Freguesias e pela rubrica da descentralização de
competências proveniente da DGAL.
O trabalho que foi desenvolvido foi marcado pelo combate à pandemia.
Tivemos equipas a fazer desinfeção, tivemos equipas a colaborar na entrega
de alimentos, tivemos o pessoal igualmente disponível para abraçar todo o
trabalho que fosse necessário executar.
Durante o período de confinamento funcionámos com as equipas separadas
e em dias alternados, por forma reduzir riscos de contágio e de isolamento.
Foi um período extremamente exigente e de grande desgaste em que demos
especial atenção às pequenas ações, sempre necessárias ao bem-estar da
comunidade.
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;
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•

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

•

Trabalhos de requalificação em espaços exteriores de escolas;

•

Trabalhos de requalificação de fontanários e lavadouros;

Estes trabalhos foram realizados ao longo do ano de 2020, sempre de forma
condicionada pelas restrições que a pandemia nos impôs.
De referir, no entanto, que durante o ano de 2020 foram estabelecidas
diversas complementaridades entre as orgânicas, em que mediante as
necessidades o pessoal vai reforçando os diversos serviços.
Neste momento podemos afirmar que existe entreajuda entre as diversas
orgânicas numa ótica de serviço publico.
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Cemitérios
O ano de 2020 foi o ano de consolidação dos cemitérios enquanto orgânica
própria.
Atualmente os cemitérios que compõem esta orgânica, São João, São Miguel
e Matacães, estão com a dignidade que merecem em termos de
funcionamento e com o pessoal afeto motivado.
De referir também que em termos de receitas próprias o mesmo está
consolidado, fruto de um trabalho intenso administrativo que tem conseguido
atualizar e resolver muitas situações pendentes que provinham de há muitos
anos.
Em termos de contrapartidas financeiras da parte da Câmara Municipal
continuamos a receber os 65.000 € anuais que estão contemplados no auto
de cedência e que são essenciais para o trabalho realizado no sentido do
serviço prestado que se pretende de qualidade.

De referir que esta equipa de pessoal que está afeta à orgânica dos
cemitérios, sempre que necessário, e numa ótica de otimização de recursos,
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tem desenvolvido um trabalho igualmente meritório no complemento e apoio
na requalificação de património edificado em toda a nossa freguesia, em
especial no nosso território rural.

Limpeza Urbana
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Limpeza Urbana
A orgânica da Limpeza Urbana criada com a descentralização de
competências, apesar do seu caracter corrente e de manutenção tem um
peso e importância capital no desenvolvimento e bem-estar da nossa
freguesia.
No ano de 2020 esta orgânica estava dotada em termos orçamentais em
269.309,30 €, o que representa bem a sua importância.
Acompanhar esta orgânica tem sido um processo de aprendizagem continuo,
num ano de pandemia muito difícil, e ainda sublinhado por algumas questões
de caracter pessoal que afetaram alguns dos nossos funcionários.
No ano de 2020 identificámos a necessidade de dotar a orgânica de melhor
equipamento e nesse sentido adquirimos diversos equipamentos mecânicos
ligeiros, uma carrinha de caixa aberta e no final do ano um aspirador mecânico
elétrico. Estes equipamentos têm permitido dotar o nosso pessoal de
melhores condições para efetuar um melhor serviço.
Foi igualmente iniciado por parte da Câmara Municipal a aquisição de uma
varredoura mecânica, aquisição essa efetuada por concurso publico que na
altura em que este relatório está a ser executado ainda não está concluído.
Essa varredoura depois será entregue à nossa freguesia para efetuar o
trabalho. Neste momento e para colmatar essa necessidade temos efetuado
o aluguer de uma máquina idêntica, com a comparticipação financeira da
Câmara Municipal.
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Espaços Verdes
A orgânica dos Espaços Verdes é outra orgânica marcada eminentemente
por um caracter de manutenção.
A sua área de ação divide-se pelas seguintes zonas territoriais:
- Espaços exteriores dos estabelecimentos escolares;
- Perímetro urbano de Torres Vedras, com exceção de Várzea e Choupal;
- Urbanizações fora do perímetro urbano de Torres Vedras.
Neste trabalho constante temos vindo a articular com os técnicos da Camara
Municipal a resolução de situações pontuais, por norma as que têm que ver
com arvores em risco ou zonas a requalificar/alterar.

Também no ano de 2020 identificámos e corrigimos situações que implicam
os sistemas de rega.
Esta é uma orgânica que nos obriga a uma atenção constante na cidade de
Torres Vedras, mas que nos indica que deveremos percorrer um caminho de
conseguir atingir o objetivo de tratar e dotar todo o território da freguesia de
condições idênticas, agora que esta competência é nossa.
Esse desafio implicará no futuro, e foi isso que o ano de 2020 nos “ensinou”,
a fazer escolhas sobre o que pretendemos, quais as prioridades que
deveremos tomar.
Esta reflexão é feita numa altura de pandemia em que o foco é esse combate
desigual que travamos todos os dias, mas não devemos deixar de pelo menos
pensar, que um dia teremos que fazer opções.
Esta orgânica tem uma dotação orçamental de 270.660,29 €.

