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

ATA NÚMERO UM DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 Marllene Pacheco Vilares Camelo,
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 à exceção do
Deputado representante de Vale de Porco Artur do Nascimento Valente, por afazeres
pessoais. --------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------Neste ponto nada foi referido.------------------------------------------------------------A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------PONTO UM: Aprovação e votação da ata da Sessão anterior; ----------------------------PONTO DOIS: Apreciação e votação das Contas de Gerência de 2016; ----------------PONTO TRÊS: Outros assuntos de interesse para a freguesia. ---------------------------Período aberto ao público presente: ----------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com o Presidente da Mesa da Assembleia a dar as boas vindas
aos presentes, de seguida o presidente deu inicio à ordem de trabalhos começando por
perguntar aos presentes se toda a gente tinha recebido a documentação a tempo de poder
ser analisada e lida. Todos os presentes referiram que a documentação chegou em tempo
oportuno. --------------------------------------------------PONTO UM: Aprovação e votação da ata da Sessão anterior; ---------------------Assim sendo foi colocada à votação pelo Presidente da Mesa da Assembleia tendo sido
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Apreciação e votação das Contas de Gerência de 2016,
seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia Passou a palavra ao Presidente da
União de Freguesias que de uma forma sucinta fez questão de explicar as contas do ano
dois mil e dezasseis. Perguntando se havia algo mais para esclarecer ou alguma dúvida
para ser tirada. Ninguém colocou questões, mas mesmo assim o Presidente referiu o
saldo da execução orçamental do ano dois mil e quinze como sendo de cento e quinze
mil trezentos e oitenta e sete Euros e quarenta e três cêntimos que transitou para o ano
de dois mil e dezasseis. No ano a que se refere esta prestação de contas o saldo apurado
é de cento e sessenta mil duzentos e doze Euros e cinquenta e um cêntimos, distribuídos
por várias instituições bancárias como vem mencionado na folha de resumo diário anexa
ao documento da Conta de Gerência de dois mil e dezasseis. ------------------------------Após a análise das contas facilmente se concluiu que a União de Freguesias de
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei tem uma situação financeira
saudável, apresentando um saldo bastante positivo. Mostrando a boa gestão que esta
União tem tido ao longo do mandato para o qual foram eleitos. ---------------------------

Posta que foi à votação a Conta de Gerência foi aprovada por unanimidade. -----------PONTO TRÊS: Outros assuntos de interesse para a freguesia. O Presidente da
Assembleia de Freguesia aproveitou para convidar todos os senhores vogais a
pronunciarem-se quanto à verificação da conformidade dos requisitos previstos no nº 3
do Artº 27 da Lei nº 5-A/2002 e alínea q) do artº 9 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.
Feitos os devidos esclarecimentos e com base nas Contas de Gerência agora aprovadas,
deu-se a verificação por concluída sem qualquer oposição, uma vez que os valores se
encontram dentro da legislação em vigor. Seguidamente o senhor Presidente da Mesa
passou a palavra aos presentes para interrogarem o Presidente de Junta sobre alguma
situação anómala que quisessem ver resolvida nas sua aldeias, nada havendo a referir o
presidente da União de Freguesias explicou o que se tem feito a nível de limpeza de
caminhos, corte de silvas estes trabalhos tem sido feitos pelas máquinas e pessoal
pertencente à União de Freguesia. -------------------------------------------------------------A União de freguesia participou ainda no melhoramento dos estradões da Estação de
Caminho de Ferro de Mogadouro à aldeia de Vilar de Rei, bem como a estrada de
Valverde até Santo André. ----------------------------------------------------------------------O Presidente de Junta informou que a Câmara Municipal irá arrancar com o sistema de
águas de Figueira, para Vale de Porco por insistência da Junta de Freguesia, o mesmo
aconteceu à estrada que liga Valverde a Meirinhos que se encontrava num estado
bastante avançado de degradação. Foi composto um arruamento em Valverde e em Vale
de Porco. -------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia irá recuperar uma Fonte de mergulho em Vilar de Rei contribuindo
assim para a recuperação do património da nossa freguesia. -------------------------------Foi realizada a construção da rotunda na aldeia de Vale de Porco, solicitada por vários
moradores desta aldeia uma vez que a passagem de veículos a grande velocidade trazia
alguns constrangimentos e perigosidade aos residentes. ------------------------------------O Presidente informou a Assembleia que tem estado a implementar aulas de ginástica
para seniores nas aldeias notando-se algumas dificuldades pelo facto da não
coincidência de horário dos professores, no entanto, na aldeia de Zava já se encontra a
funcionar em pleno havendo mesmo bastante adesão. --------------------------------------Procedeu-se ao alargamento e arranjo do recinto da Capela de Santo Amaro em Zava,
estas obras foram realizadas pelos homens da Junta de Freguesia. -----------------------A União de Freguesia tem também ajudas pontuais a carenciados e aberta e recetiva aos
pedidos das várias Associações Recreativas e Culturais que de várias formas tem feito
chegar pedidos por escritos a esta junta de Freguesia. --------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e duas
horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, esta contem duas 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: _________________________________

