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

ATA NÚMERO QUATRO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E
DEZASSEIS
Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, 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, 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 representante do lugar de Zava, o deputado Jorge Brasileiro justificada
anteriormente, com informação oral ao presidente da Mesa da Assembleia.------------Período Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------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 de 2017. ----------------------------------------------------------------PONTO TRÊS: Outros assuntos de interesse para a freguesia. ---------------------------Período aberto ao público presente: ---------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com o Presidente da mesa a dar as boas vindas aos presentes.
Neste ponto antes da ordem do dia não foi tratado qualquer assunto pelo que se passou
de imediato para o ponto um. ---------------------------------------------------------------PONTO UM: Após a constatação de que a ata chegou aos presentes com o tempo
necessário para a sua leitura, o Presidente da Mesa questionou se havia alguma
transcrição ou assunto que não estivesse de acordo com o que se passou na sessão
anterior. Após breve pausa para reflecção nada foi referido estando tudo conforme. O
Presidente da Mesa propôs a ata para votação a qual foi aprovada por unanimidade.---

PONTO DOIS:- Neste ponto o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da
Junta que passou a explicar O Plano Plurianual de Investimentos. Assim o Presidente
da Junta informou que este é um Plano na sequência daquilo que tem vindo a ser feito
em anos anteriores com equilíbrio e ponderação, incidindo principalmente na
manutenção e arranjos daquilo que já existe, pequenas obras para não deixar degradar
as infraestruturas existentes. Referindo apenas em ações de montantes mais elevados
um Projeto de limpeza de cursos de água da freguesia. ------------------------------------Seguidamente o Presidente da Mesa propôs que fosse tratado cada assunto por sua vez
e depois a votação fazer-se ia separadamente pelo que os presentes concordaram. ----Foi novamente dada a palavra ao Presidente de Junta, que explicou o Orçamento para
2017. Referiu o presidente que este orçamento é equilibrado entre as despesas e as
receitas, não é sub avaliado nem sobre avaliado respeitando algum rigor orçamental.-O deputado Manuel Pires pediu explicações se os valores inscritos na receita e na
despesa eram recebidos na totalidade. Ao que o Presidente respondeu que os valores
inscritos tanto na despesa como na receita são valores aproximados daquilo que se
pode receber ou pagar, mas tendo sempre em conta os anos anteriores. -----------------O Presidente referiu a despesa de sessenta mil euros provenientes de uma candidatura
ao Portugal 2020 através do IFADAP, para um projeto de limpeza de cursos de água
da freguesia, com comparticipação da junta. -------------------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa propôs que os deputados colocassem as dúvidas e os
esclarecimentos que tinham para fazer. Não tendo surgido nenhuma dúvida nem
pedido de esclarecimento foi colocado para votação o Plano Plurianual de
Investimentos para 2017. Este foi aprovado por unanimidade. Passou-se de seguida à
discussão do Orçamento para 2017 este não sofreu nenhuma referência pelos
presentes, que de seguida foi posto à votação este foi aprovado por unanimidade. -----PONTO 3: - No ponto outros assuntos de interesse para a freguesia o Presidente da
Junta referiu aquilo que tem vindo a ser feito na freguesia nomeadamente a aposta na
limpeza em caminhos e ruas das aldeias, as obras do Gimnodesportivo com a remoção
das caleiras e colocação de novas caleiras, estando desde já garantido que a água já
não vai danificar o pavilhão. Ainda a nível das aldeias a Junta colocou os números em
todas as portas das aldeias para a localização por parte dos distribuidores do correio. A
ajuda social que a Junta fez no apoio dado a uma família que perdeu a sua habitação
num incêndio, colocou à disposição os colaboradores do Centro de Emprego na
limpeza e remoção do entulho, bem como o trator e reboque da Junta. -------------------

O representante de Vilar do Rei propôs que se fizesse a pintura da estrada municipal
de Vale de Porco para Vilar do Rei, evitando assim acidentes nesta altura de
nevoeiros. O representante de Valverde informou a Junta da necessidade de uma
balança industrial para as pesagens de azeitona, que segundo as populações boa falta
faz. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi marcado o jantar de Reis para o dia seis de janeiro de dois mil e dezassete. -------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas 22 horas e
quarenta e cinco 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: _________________________________

