DE MOGADOURO, VALVERDE, VALE DE PORCO E VILAR DE REI

ATA NÚMERO QUATRO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E QUINZE
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e quinze, reuniu a
Assembleia de Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, pelas
vinte horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia, sob a Presidência de
Albino João Cordeiro Rodrigues, Presidente da Mesa da Assembleia, de Manuel Jorge
Ribeiro Pires, primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia e António Luís Ribeiro,
segundo Secretário da Assembleia de Freguesia.----------------------------------Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia, exceto a
deputada Marllene Camelo, com falta justificada por motivos pessoais e participada
telefonicamente ao presidente da Assembleia de Freguesia dentro dos prazos legais,
pelo que foi necessário proceder à nomeação do deputado Manuel Pires para
secretariar a mesa.-------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia:
Neste período não foi tratado qualquer assunto. Entrando-se de imediato na
ordem de trabalhos propriamente dita.
A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------PONTO UM: Aprovação e votação da ata da sessão anterior; ----------------------------PONTO DOIS: Leitura, discussão e aprovação do Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para o Ano dois mil e dezasseis.--------------------------------------------------PONTO TRÊS: Outros assuntos de interesse para a freguesia.----------------------------O Presidente da Assembleia passou de imediato ao PONTO UM: Aprovação e votação
da ata da sessão anterior, questionando os presentes se tiveram acesso à ata
atempadamente enviada para consulta. Todos os presentes informaram que a ata
estava em conformidade com os assuntos tratados na sessão anterior, pelo que não
havendo nada a alterar foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade
com oito votos a favor.----------------------------------------------------------------------------

PONTO DOIS: Leitura, discussão e aprovação do Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento para o Ano dois mil e dezasseis. O Presidente da Assembleia propôs a
análises e apresentação dos dois documentos em separado, e a votação dos dois
documentos em conjunto, tendo a solicitação sido aceite pela assembleia. Após uma
ligeira introdução passou a palavra ao Senhor Presidente da União de Freguesias que
de uma forma sucinta mas objetiva passou a apresentar o Plano Plurianual de
Investimentos perguntando de imediato se a Assembleia concordava ou se havia
reparos a fazer. Tendo o deputado Manuel Pires salientando o facto de não ter sido
incluído no Plano Plurianual de Investimentos uma rubrica respeitante ao apoio social
no que concerne ao incentivo à natalidade e apoio à família, dando alguns exemplos
de como ser dado esse apoio/incentivo. Tendo o Sr. Presidente dito que iriam ter isso
em conta na elaboração do próximo Plano Plurianual de Investimento.------------------Posteriormente foi também apresentado pelo Presidente da União de Freguesias o
Documento referente ao Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis. O Presidente
preguntou à Assembleia se havia algum ponto a esclarecer, não havendo nenhuma
questão solicitada passou-se à votação, tendo resultado a aprovação dos dois
documentos por unanimidade.------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS: Outros assuntos - O presidente da mesa da Assembleia passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta que começou por convidar todos os elementos
da Assembleia para o jantar de Reis a realizar no dia quatro de Janeiro de dois mil e
dezasseis em local a decidir a partir das vinte horas. Informou também a Assembleia
da contratação de quatro colaboradores através do Programa Contrato de Inserção
Mais atribuído pelo IEFP para realização de trabalhos para a União de Freguesias.----Finalmente o Presidente da Mesa deu a palavra novamente ao Sr. Presidente da
Junta que referiu o trabalho desenvolvido e em desenvolvimento a nível da Freguesia
começando por informar os elementos da Assembleia que a junta tem continuado com
algumas obras/arranjos bem como a limpeza dos caminhos mais utilizados pela
comunidade.---------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto, o deputado Manuel Pires referiu a importância de atualizar o site da
internet da união de freguesias, propondo que se colocassem as atas, informações e
outros assuntos no referido site para acesso mais fácil por parte do habitantes a esses
documentos. O Sr. Presidente da União de Freguesias informou que esse objetivo só
ainda não foi alcançado porque o gestor da plataforma onde o site está alojado não
está disponível a ceder as passwords para a execução dessas atividades.------------------

Foi referido também pelo mesmo deputado a importância da realização de
trabalhos de manutenção dos dispositivos WI-FI instalados na vila, pois é sabido que a
mesma deixou de ser feita há mais de dois anos, o que poderá originar a degradação
dos mesmos e o pagamento de uma fatura mais elevada caso se danifiquem e tenham
de ser substituídos.--------------------------------------------------------------------------------Outro assunto também abordado pelo deputado Manuel Pires foi o facto de ainda
não estarem a ser registados todos os contratos por ajuste direto feitos pela União de
Freguesias no portal www.base.gov.pt, sendo esse registo obrigatório. O Sr. Presidente
da União de Freguesias respondeu que iria ter em atenção o que foi dito e proceder ao
registo dos mesmos.---------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, esta contem três páginas, que
depois de lida e aprovada será assinada nos termos da lei por mim que a secretariei e
pelo Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia: ____________________________
O Primeiro Secretário: _________________________________
O Segundo Secretário: _________________________________

