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

ATA NÚMERO UM DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZOITO
Aos dezasseis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniu a Assembleia de
Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, pelas vinte e uma
horas, na sede da Junta de freguesia sobre a Presidência de Albino João Cordeiro
Rodrigues, Presidente da Mesa da Assembleia, de Jorge de Jesus Afonso primeiro
Secretário da Assembleia de Freguesia e Armanda Paula Fernandes segunda Secretária
da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia. ---------------------A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------Deu-se início à reunião com o Presidente da Assembleia a propor a esta Assembleia um
voto de pesar pelo falecimento da avó do elemento da Junta de Freguesia, neste caso a
Secretária Ana Margarida Ferreira Afonso. -----------------------------------------------------Após votação a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------Passou-se de imediato ao primeiro ponto da ordem de trabalhos: Aprovação e votação
da ata da sessão anterior. O Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos
Deputados se os documentos chegaram a todos e com tempo para poderem ser
analisados antecipadamente.-----------------------------------------------------------------------Passou-se de imediato à votação da ata da reunião anterior, esta foi aprovada por
unanimidade com alteração de um parágrafo, tendo esta alteração sido aprovada pela
Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Apreciação e votação das Contas de Gerência de 2017; ------------------------Seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta
para responder a questões ligadas com o Relatório de Contas do ano 2017, este
questionou os presentes se havia alguma situação em que os deputados não percebam,
ou alguma necessidade de explicação dos documentos. --------------------------------------A deputada Patrícia Salomé pediu explicação do ponto 02.02 – Pagamento de Serviços,
tendo o Presidente da Junta e a funcionária responsável pela contabilidade explicado
ponto por ponto todas as dúvidas. Esclarecidas que foram as dúvidas relativamente à
aprovação de contas o deputado Jorge Afonso pediu um esclarecimento, acerca de quem
deverá aprovar as contas de 2017. O Presidente da Mesa esclareceu que em casos de
transição de poder é sempre a nova Assembleia quem aprova os casos pendentes por
términos de mandato o Relatório de Contas do ano anterior. -------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia apresentou também a reconciliação bancária e os
respectivos saldos. Assim, relativamente à conta da Junta de Freguesia existente na
Instituição Caixa Geral de Depósitos na conta número 504431 o saldo a um do um de
dois mil e dezassete era de (109.170.96 €) cento e nove mil cento e setenta euros e
noventa e seis cêntimos, o saldo contabilístico a esta data é de (134.778.00 €) cento e
trinta e quatro mil setecentos e setenta e oito euros; na instituição Milenium na conta

número 9480183814 saldo a um do um de dois mil e dezassete é de (49.970.00 €)
quarenta e nove mil novecentos e setenta euros e no saldo contabilístico à data é de
(56.326.90 €) cinquenta e seis mil trezentos e vinte e seis euros e noventa cêntimos.
Podendo desde já concluir-se que a Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Mogadouro, Valverde Vale de Porco e Vilar de Rei goza de uma boa saúde financeira.
Não havendo necessidade de mais esclarecimentos o Presidente da Mesa colocou à
votação o Relatório de Contas referente ao ano 2017. As contas foram então aprovadas
por maioria com três abstenções dos três elementos da coligação PSD/CDS e seis votos
a favor por parte dos deputados do Partido Socialista. ----------------------------------------Por imposição do Tribunal de Contas Resolução nº 1/2018 de 9 de fevereiro no artº16
alínea e) é pedido pela primeira vez um parecer, tendo este sido elaborado e lido em voz
alta para ser enviado ao respetivo Tribunal de Contas devidamente assinado por todos
os elementos que compõem a Assembleia de Freguesia. -------------------------------------Ponto três – Outros Assuntos: O Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da
Junta para apresentar as actividades e trabalhos realizados durante estes três meses.
Arranjo do chão do Pavilhão Gimnodesportivo bem como a cobertura do mesmo,
balizas novas pintura do interior do edifício da Junta de Freguesia, melhoria do caminho
junto à Reta dos Arames com arranjo dos buracos e limpeza das bermas. Fizeram-se
novos aquedutos, compostura de caminhos devido ao mau tempo e às chuvas recentes
por toda a freguesia. Nos Cemitérios que são da responsabilidade da Junta houve
arranjos, limpeza e manutenção bem como pequenas reparações. Arranjo de caminhos
para os trilhos do BTT. Aquisição de um barraco velho em Zava para o forno
comunitário com o objectivo de manter a tradição das rosquilhas e económicos receitas
tradicionais que normalmente são feitos na aldeia na altura da s festas. Colocação de
tout-venant no caminho da Senhora da Encarnação em Vale de Porco. Limpeza e
alargamento de algumas barragens na freguesia. Alargamento do caminho da Candária e
de outros em volta da vila. A junta de Freguesia está a tratar do site da Página da Junta
de Freguesia, faltando apenas a alteração de senhas. ------------------------------------------A deputada Patrícia Salomé falou da alínea dd) do artigo 16º - Competências materiais
da Lei 75/3013 de 12 de setembro, que compete à junta de freguesia “Colocar e manter
as placas toponímicas” o que temos verificado é que existem várias ruas que ainda não
tem placas colocadas. ------------------------------------------------------------------------------Uma vez que este é um anseio de muitos moradores desta freguesia, solicitamos que as
mesmas sejam colocadas com a maior brevidade possível”. ---------------------------------O Presidente da Junta em resposta a este assunto comprometeu-se a fazer chegar ao
Presidente da Câmara esta posição relativamente à colocação de placas nas respectivas
ruas e praças. ----------------------------------------------------------------------------------------A deputada perguntou ainda ao Presidente de Junta se era colocado herbicida nos
cemitérios este informou que com o seu conhecimento não. ---------------------------------Pediu novamente a palavra a deputada Patrícia para informar que tinha conhecimento
que o coveiro municipal que presta serviços a esta Junta o teria aplicado num cemitério
da freguesia e se este estaria habilitado para o poder fazer. O senhor Presidente
respondeu que não sabia se estava habilitado ou não, porque há cerca de dois anos e de
acordo com a lei, contratou uma empresa para esses serviços, e que a Junta de freguesia
desde essa altura não tem adquirido herbicida e por isso também não lho forneceu. Mas
que a vogal Patrícia podia dizer onde isso teria acontecido. Esta respondeu que não valia
a pena e que era melhor ficar por ali. ------------------------------------------------------------Questionou ainda o Presidente de Junta se as viaturas da junta tinham GPS; o Presidente
respondeu que a frota é pequena pelo que não justifica tal encargo, adiantando que a
Junta tem apenas dois carros e um trator. A deputada questionou ainda se havia registos

de saída ao qual o Presidente disse que tem conhecimento de todas as deslocações e que
inclusive ele próprio se desloca no seu carro e aparece com frequência nos locais onde
as viaturas se encontram a fazer trabalhos. De seguida perguntou ao Presidente onde se
encontrava uma viatura da Junta no dia oito de março no dia da mulher o Presidente
depois de consultar a sua agenda respondeu que nesse dia a viatura estava dada à
limpeza. Perante a insistência do Presidente da Junta e do deputado Jorge Afonso em
que a mesma deputada concretizasse as insinuações feitas uma vez que são de interesse
público, esta não foi capaz de concretizar, facto pelo qual não mereceu qualquer
relevância. -------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente perguntou ao Presidente da Junta, quais eram os critérios na escolha dos
funcionários para trabalhar na Junta de Freguesia. O senhor Presidente respondeu que os
funcionários são seleccionados com base nos nomes fornecidos pelo IFP e que reunirem
condições para serem inseridos nestes Contratos Inserção, tendo em atenção também o
serviço ou trabalho que vão realizar. ------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, pelas vinte e três horas e
trinta minutos, da qual e para constar se lavrou a presente ata, esta contêm três páginas,
que depois de lida e aprovada será assinada nos termos da lei pelos membros da mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia _________________________________________
O Primeiro Secretário ______________________________________________
O Segundo Secretário ______________________________________________

