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

ATA NÚMERO UM DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E CATORZE
------ Aos catorze dias do mês de Abril de dois mil e catorze, reuniu a Assembleia de
Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, pelas dezoito horas,
na sede da União de Freguesias, 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 Abel Maria Barranco, segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia, por nomeação da mesa. -------------------------------- Não estiveram presentes os seguintes elementos da Assembleia de Freguesia
Maria Zita Rodrigues França da Costa, António Luís Ribeiro e Jorge Maria Brasileiro.
A deputada Zita França informou telefonicamente da impossibilidade de estar
presente e posteriormente apresentou justificação do impedimento por afazeres
pessoais, o deputado Jorge Maria Brasileiro informou telefonicamente da
impossibilidade de estar presente, ficando à posteriori de apresentar justificação por
escrito tal como o deputado António Luís Ribeiro.------------------------------------------Desta situação houve necessidade de se reconstituir a mesa pelo que foi nomeado o
deputado Abel Maria Barranco, tal como o Regimento da Assembleia prevê. ---------------- Período Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------- Leitura e aprovação da ata da sessão anterior, iniciou-se a reunião com o
Presidente da Mesa a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Como não houve
nenhum reparo à ata o Presidente da Mesa propôs a ata à votação tendo sido aprovada
por unanimidade. O deputado Abel Maria Barranco pediu para futuramente se enviar a
ata a fim de poder tomar conhecimento e depois se poder aprovar. O Presidente da
Mesa informou o mesmo deputado que haveria mudanças futuramente para resolver,
assim sendo, essa situação desde logo ficará resolvida. ------------------------------------------ A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ PONTO UM: Informações; o Presidente da Mesa informou os deputados no
seguimento do pedido do Deputado Abel Maria Barranco, que as atas da Assembleia
de Freguesia irão a partir desta reunião ser informatizadas para posteriormente
poderem ser disponibilizadas na página da Internet e no Site da Junta de Freguesia
num espaço próprio da Assembleia, para consulta da população em geral e então serão
também postas ao dispor dos elementos da Assembleia quando for enviada a
convocatória fazendo parte do material que será utilizado nas sessões seguintes. As
atas serão também passadas para suporte de papel como originais, a fim de poderem
ser arquivadas e encadernadas no final de cada mandato. ---------------------------------------- Foi também informada a Assembleia, que na página da Junta de Freguesia irão
ser publicadas todas as informações referentes à Assembleia nomeadamente os
Regulamentos e Regimentos aqui aprovados, uma vez que esta está agora atualizada.
Também se procedeu ao preenchimento dos endereços eletrónicos dos deputados que
queiram receber a informação por esta via, tornando assim a informação mais rápida e
menos dispendiosa, colaborando ainda com o ambiente. ---------------------------------------- PONTO DOIS: Apreciação e votação das Contas de Gerência, O Presidente da
Mesa passou a palavra ao Senhor Presidente de Junta, que explicou o documento em

apreciação, informando que o saldo total deixado na conta pela junta anterior foi de
quarenta e três mil e vinte e um Euros com trinta e oito cêntimos, com o qual se
iniciou a um de Outubro de dois mil e treze e que o valor existente a trinta e um de
Dezembro era à data de sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e três Euros com
noventa e sete cêntimos. Uma vez que o documento foi enviado atempadamente,
pressupõem-se que os senhores Deputados o tenham lido, se houver alguma dúvida a
colocar fazem favor de a colocar para poderem ser esclarecidos. Não havendo vamos
proceder à votação para posterior aprovação. Assim as contas de Gerência foram
aprovadas por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS: Apreciação e aprovação do Regulamento de Apascentação do
Gado Ovino e Caprino da União de Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de
Porco e Vilar de Rei, este documento foi aprovado pela Junta de Freguesia em reunião
de vinte e quatro de Março de dois mil e catorze, respeitando a decisão aprovada na
última Assembleia de não alterar as taxas praticadas. --------------------------------------------- Procedeu-se de imediato à votação deste documento, tendo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO: Apreciação e votação do Regulamento de Utilização do
Pavilhão Gimnodesportivo; este documento é praticamente o documento já existente
com ligeiras adaptações à nova realidade da União de Freguesias de Mogadouro,
Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, pelo que foi votado e aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO: Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias de
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, neste ponto foram tratados
assuntos importantes, nomeadamente a apreciação e votação de um Protocolo
celebrado entre a Câmara Municipal de Mogadouro e a União de Freguesias no
âmbito da prestação de serviços de manutenção e limpeza de espaços verdes e
parques, que passarão a ser da responsabilidade da junta nas aldeias que a compõem
nomeadamente Zava, Figueira, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei com base no
número de eleitores. Totalizando uma verba a transferir para a junta de quarenta mil
quatro centos e sessenta e dois euros ano a dividir por quatro prestações. Posto à
votação o resultado foi, aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- Foi também apresentado o novo Regulamento dos Cemitérios da União de
Freguesias uma vez que a discrepância de taxas a nível das juntas que compõem esta
nova União de Freguesias cria muitos constrangimentos a uma atuação uniforme por
parte da junta. Assim este documento foi enviado atempadamente e discutido
respeitando as taxas praticadas anteriormente como se acordou na última sessão da
Assembleia. O deputado Abel Barranco questionou o termo utilizado na nota escrita
no último Anexo da aplicação da coima por violação das medidas, no entanto, houve
deputados que são da opinião que se deverão respeitar regras e que se não forem
cumpridas terá que haver uma sanção. --------------------------------------------------------Após esta discussão o documento foi colocado à votação tendo sido aprovado por
maioria, com a abstenção do vogal Abel Maria Barranco. -------------------------------------- Finalmente o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta que
referiu de forma rápida e sucinta o trabalho desenvolvido e em desenvolvimento a
nível da Freguesia começando por informar os elementos da Assembleia que a junta
adquiriu uma carrinha para transportar os elementos que através do Projeto CEI –
Património, recuperam nas nossas aldeias. -------------------------------------------------------- Através deste Projeto foram já recuperados os seguintes edifícios escolas
primárias de Figueira e Vilar de Rei. ----------------------------------------------------------

------ Um edifício em Zava foi recuperado sem alteração exterior, transformando-o
num armazém onde a junta recolhe os utensílios e materiais. Procedeu também à
recuperação de pontes e pontões e construiu uma nova ponte na freguesia no lugar de
Vale de Ferreiros. Em Valverde reconstruiu um muro rural. Encontra-se a requalificar
a escola primária de Vale de Porco para instalar o museu e a sede do “Velho”. Estão
também a ser pintados e recuperados os muros dos vários cemitérios da União de
Freguesia nomeadamente o de Vale de Porco. ---------------------------------------------------- A limpeza de caminhos rurais não tem sido descorada aguardando-se que o
tempo melhore para uma intervenção mais profunda. -------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas dezanove
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: _____________________________________________
(Albino João Cordeiro Rodrigues)

O Primeiro Secretário: __________________________________________________
(Marllene Pacheco Vilares Camelo)

O Segundo Secretário: __________________________________________________
(Abel Maria Barranco)

