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

ATA NÚMERO SEIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, 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 fazer uma primeira
intervenção acerca do trabalho realizado por este órgão de fiscalização autárquico,
cumprimentou e desejou boa sorte aos novos elementos que agora constituem a
Assembleia de Freguesia e motivou os para uma participação cívica de cooperação e
ajuda. ……………………………………………………………………………………
Informou os presentes que não foi enviada ata da reunião anterior uma vez que a
última ata foi aprovada e assinada em minuta pelos elementos cessantes. …….………
Neste ponto antes da ordem do dia o Presidente da Mesa perguntou se havia por parte
dos presentes alguma situação que merecesse a referenciação neste ponto, não
havendo nada a referir passou-se de imediato ao ponto seguinte. ……………………..
Ponto um: Leitura, discussão, apreciação e votação do Plano Plurianual de
Investimentos e Orçamento para o ano de 2018. ……………………………………..
O Presidente da Mesa questionou os presentes se analisavam o Plano e depois
votavam esse documento isoladamente, ou se analisavam os dois documentos e
procediam de seguida à votação conjunta dos dois documentos, tendo sido aceite a
opção de analisar documento a documento e depois a votação se faria documento a
documento. Escolhida que foi a metodologia de trabalho o Presidente da Mesa passou
a palavra ao Sr. Presidente de Junta que apresentou o Plano Plurianual de
Investimentos de uma forma sucinta, adiantando que este é uma continuação do Plano
com que terminou o primeiro mandato. Referiu ainda que todos deveríamos contribuir
com ideias, a ajuda de todos é importante no sentido de se poder trabalhar
conjuntamente. O Plano segundo o Presidente de Junta foi elaborado dentro daquilo
que têm vindo a ser feito em anos anteriores sem grandes empolamentos nem
desperdícios e com grande rigor ………………………………….…………………...
O Presidente de Junta pediu aos presentes se havia alguma atividade que achassem
pertinente introduzir pelo que ninguém acrescentou mais nenhum ponto que gostasse
de ver introduzido no Plano Plurianual de Investimentos. Assim sendo o Presidente da
Mesa pôs o Plano à votação tendo sido registados os seguintes resultados: Os
deputados da coligação PSD/CDS abstiveram-se e os seis representantes do PS
votaram a favor. Logo o Plano Plurianual de Investimentos foi aprovado por maioria.

Seguidamente o Presidente da mesa deu a palavra ao sr. Presidente da Junta para a
apresentação do Orçamento para o ano de 2018. Este explicou o funcionamento do
orçamento disse ainda que este é uma previsão com base nos orçamentos anteriores,
que pode inclusivamente ser alterado não podendo ultrapassar os valores mas pode ser
ajustado às reais necessidades. …………………………………………………………
Perguntando ainda se o documento que foi enviado para análise suscitava alguma
dúvida ou se precisavam de algum esclarecimento adicional que a junta estava ali para
prestar esses esclarecimentos. …………………………………………………………..
Como ninguém se manifestou o documento foi posto à votação pelo Presidente da
Mesa da Assembleia, pelo que o resultado foi três abstenções dos elementos do
PSD/CDS e seis a favor pelos elementos do PS. Tendo ficado aprovado por maioria. ..
O Presidente da Mesa da Assembleia passou de imediato para o ponto dois da ordem
de trabalhos: Verificação da conformidade dos requisitos previstos nº3 artº 27 da Lei
nº 5 A/2002 nº 1 e nº3 da Lei nº 52 A /2005 e alínea q) do nº 1 do artº 9 da Lei nº
75/2013. ……………………………………………………………………………….
O Presidente de Junta informou os presentes do valor existente nos vários bancos
onde a União de Freguesia tem contas, assim na Caixa Geral de Depósitos existe à
data cento e setenta e seis mil cento e oito Euros e cinquenta e oito cêntimos, no
Millennium BC estão depositados à data o valor de cinquenta e seis mil cento e
oitenta e oito Euros e vinte e cinco cêntimos, totalizando o valor de duzentos e trinta e
dois mil duzentos e noventa e seis Euros e oitenta e três cêntimos. ……………………
Informou também que os resultados da Conta de Gerência do ano de dois mil e
dezasseis Receitas duzentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e dois Euros e
noventa cêntimos, as Despesas cento e setenta e nove mil cento e setenta e oito Euros
e sessenta e sete cêntimos, tendo resultando um saldo positivo de cento e sessenta mil
duzentos e doze euros e cinquenta e um cêntimos, pelo que a União de Freguesias
apresenta uma boa saúde financeira …………………………………….……………...
Verificada a conformidade legislativa a Assembleia de Freguesia deu parecer positivo.
Ponto Três Apreciação e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia o
documento foi fornecido para que se pudessem proceder a alterações, como não
surgiram propostas o Regimento da Assembleia foi aprovado por unanimidade da
Assembleia. …………………………………………………………………………….
Ponto Quatro Outros assuntos de Interesse para a Freguesia o Presidente da Mesa
passou a palavra ao deputado Jorge Afonso que pediu a manutenção, limpeza e
arranjos exteriores do edifício da sede dos apicultores na escola primária de Zava. O
Presidente da Junta respondeu que a escola primária de Zava não é propriedade da
freguesia, mas no entanto a junta irá proceder à limpeza e manutenção da área exterior
da sede dos Apicultores do Planalto sempre que por esta solicitado.. …………………
Pediu ainda a reparação do tanque ou fonte no caminho do Souto. O Presidente da
Junta respondeu que irá ser feita a recuperação dentro do possível tornando o espaço
mais agradável. …………………………………………………….…….……………..
A deputada Patrícia Salomé solicitou que ficasse registado em ata que os eleitos pela
coligação PSD/CDS defendem que as atas deverão ser disponibilizadas na internet
para consulta de todos os interessados. ………………………………………………...
Quanto à publicação das atas na Internet o presidente informou que a passagem de
livro de atas, para suporte digital foi precisamente para se poder disponibilizar as atas
na net, só que há constrangimentos que ainda não foram ultrapassados. .……….……..
O Presidente da Junta foi ainda questionado sobre o que vai fazer a nível social o
Presidente informou que ao nível da Ação Social existe um programa com que nos

candidatamos às eleições, mas para além disto continuaremos a colaborar com o
município no acompanhamento no terreno para resolver casos mais complicados. ….
O Presidente da Junta informou ainda que os pinhos da serra foram vendidos mediante
concurso por Edital há melhor proposta, tendo já recebido quarenta e seis mil
oitocentos e setenta e dois Euros e oitenta e seis cêntimos estando ainda em falta a
quantia de quatro mil trezentos e sessenta e sete Euros e trinta cêntimos mais IVA. O
Presidente de Junta apresentou também os depósitos na conta bancária, referente aos
pinhos das serras de Figueira e Zava. Esta venda surgiu na sequência da limpeza do
espaço florestal na tentativa de diminuir os riscos de incêndios. ………………………
Quanto aos trabalhos que tem vindo a ser executados na União de Freguesia apontou a
limpeza das várias aldeias e dos respetivos caminhos rurais…………………………....
Salientou ainda que o trabalho que se vai fazendo é há medida dos elementos que a
Junta dispõe cedidos pelo Centro de Emprego, pois neste momento apenas temos três
trabalhadores, aguardando para o próximo ano a abertura de novos concursos. ………
Na aldeia do Souto executou a Junta um pequena obra para retirar às aguas de
escorrência do caminho público através da colocação de manilhas. ……..……………
Em Vale de Porco foram feitos pequenos arranjos e melhorou se o café e as respetivas
casas de banho, foi também feita a cozinha no antigo edifício da Escola
Primária,……………………………………………………………………………….
Em Valverde a Escola Primária é propriedade da Câmara municipal esperamos que a
União de Freguesias a possa vir a adquirir para podermos gerir este espaço com a
dignidade que ela merece para os habitantes de Valverde. ……………………………
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 _________________________________________

