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

ATA NÚMERO DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E CATORZE
------ Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e catorze, reuniu a Assembleia de
Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, pelas vinte 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, segundo Secretário da Assembleia
de Freguesia, António Luís Ribeiro. ---------------------------------------------------------------- Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia. ------------------ Período Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------- Iniciaram-se os trabalhos com a apreciação e votação da ata da sessão anterior.
Uma vez que não houve nenhuma proposta de alteração nem de correção à ata, o
Presidente da Mesa propôs a ata da sessão anterior para votação, tendo sido aprovada
por maioria e uma abstenção pelo facto de não ter estado presente. ---------------------------- A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------ PONTO UM: Informações; o Presidente da Mesa informou os deputados que
desta vez procedeu-se já ao envio da documentação via email ou em suporte papel
conforme solicitação anterior, bem como uma comunicação telefónica no próprio dia
a fim de que todos possam ter conhecimento das reuniões, este procedimento irá ser
repetido nas várias reuniões que se irão realizar futuramente. ----------------------------------- Ainda neste ponto informações o Presidente da Mesa da Assembleia deu a
conhecer a correspondência recebida. Assim informou que recebeu uma carta a ele
endossada referente a um “Apelo em Defesa da Escola Pública”, para discussão na
Assembleia, apreciação e votação da mesma pelo órgão. Após um pequeno debate
sobre este assunto a Assembleia de Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco
e Vilar de Rei pronunciou-se favorável ao apelo no sentido de apoiar a escola pública
para todos e com qualidade. Colocada à votação a Assembleia votou por unanimidade
este documento, tendo de seguida sido assinada pelos membros que a compõem. -----Este documento com as assinaturas, irá ser enviado para a morada que o documento
faz referência. ----------------------------------------------------------------------------------------- Ainda neste ponto da ordem de trabalhos a Assembleia de Freguesia, conforme se
encontra no Regimento da Assembleia de Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de
Porco e Vilar de Rei, para o Mandato 2013/2017 - Artigo 25º Funcionamento das
Sessões referente à sua alínea b) para além de outros pode deliberar sobre votos de
louvor. Foi então proposto por esta Assembleia um voto de louvor à Exposição de
comemoração do “25 de abril na Casa da Cultura de Mogadouro, cujo tema foi “
Liberdade que há em mim” da responsabilidade do Arquivo Municipal. A Assembleia
aprovou por maioria, tendo-se abstido três elementos da Assembleia. ------------------------ PONTO DOIS: Apreciação da 1ª Revisão Orçamental ------------------------------------ Neste ponto o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Junta que
em breves palavras expôs o porque desta revisão orçamental, tendo como principal
justificação a alteração dos gastos que inicialmente se previa para o dobro, mas que
com o projeto CEI – Património, não são suficientes para a conclusão de atividades

propostas, bem como o maior consumo de combustível e a necessidade de colocar
caleiras em todo o pavilhão Gimnodesportivo da Junta, obra com a qual não se
contava. Esta Assembleia pronunciou-se favoravelmente às alterações introduzidas no
orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS: 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 para a freguesia, o Presidente da Mesa deu a palavra ao
Presidente da Junta que informou a Assembleia da realização da Festa de
encerramento da Escola de Ballet no dia onze de julho de dois mil e catorze na Casa
da Cultura, tendo desde logo lançado o convite aos presentes para assistirem. Em
balanço disse ainda que decorreram as festividades do S. Mamede padroeiro da vila
no dia 1 de Junho. Referiu de forma rápida e sucinta o trabalho desenvolvido e em
desenvolvimento, assim estão a decorrer recuperações de fontanários da freguesia
como património local, procedeu-se também à divisão do salão do café de Valverde,
corte de silvas e arranjos dos caminhos rurais em toda a freguesia. ---------------------------- O Presidente da Junta, deu ainda a conhecer que através do decreto de lei
75/2013 de 12 setembro 2013, no nº 3 do artigo 16º, alínea c), passam as Juntas de
Freguesia a ser responsáveis pela aplicação das taxas para autorização da realização
de festividades dentro do espaço geográfico das freguesias, responsabilidade que
transitou das câmaras municipais para as freguesias o presidente da Junta propôs que
se aplique uma taxa simbólica de 10 € para custos com papel e tinteiros. A
Assembleia deu parecer favorável, com aprovação por unanimidade, adiantando que
cada vez se torna mais difícil realizar as festividades, pelos custos e pela falta de gente
que assuma a organização e dinamização das mesmas. ------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e uma
horas, 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: _____________________________________________
(Albino João Cordeiro Rodrigues)

O Primeiro Secretário: __________________________________________________
(Marllene Pacheco Vilares Camelo)

O Segundo Secretário: __________________________________________________
(António Luís Ribeiro)

