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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data:22-12-2017        Ata: 1/2017 

 

Presenças: 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte 

Cidália Gonçalves Fernandes 

Celeste João Pires Rodrigues 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

Luís dos Santos Medeiros 

Andreia Teresa Gomes Pires 

Tânia Helena Pinheiro 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 22h45min 

Secretariou, Cidália Gonçalves Fernandes, 1ª Secretária da Junta de Freguesia 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Período Antes da ordem do dia 

2. Ordem do dia 

2.1. Informação escrita do Sr.º Presidente de Junta de Freguesia 

- Tomar conhecimento 

2.2. 2.ª Revisão do Orçamento 2017 

- Deliberação  

2.3. Modificação do Plano Plurianual de Investimentos – 2.ª Revisão 
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- Deliberação 

2.4. Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

- Deliberação 

2.5. Plano Plurianual de Investimentos 2018 

- Deliberação 

3. Licença para realização de festividades 

- Deliberação 

4. Período Reservado ao Público 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1. Período Antes da ordem do dia 

Não houve intervenções 

 

2. Ordem do dia 

2.1 Informação escrita do Sr.º Presidente de Junta de Freguesia 

Boa noite a todos mais uma vez, e antes de mais felicito todos os membros da Junta de 

Freguesia, assim com da Assembleia de Freguesia pela sua eleição, desejando-lhe um 

bom mandato, e que todas as suas ações sejam para benefício da população desta 

freguesia, pois só assim faz sentido o envolvimento na causa pública. 

Até a data, já realizamos 3 reuniões de Junta de Freguesia, onde abordamos alguns 

temas que achamos pertinentes para o momento em questão pois, como é do vosso  
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conhecimento, o orçamento para 2018 da inteira responsabilidade deste executivo só 

será apresentado hoje à Assembleia, e o qual foi aprovado pela Junta de Freguesia dia 

18 do presente mês. 

Passo a dar-vos conhecimento dos assuntos tratados pela junta de freguesia até ao 

momento: 

1. Marcamos as reuniões da Junta de Freguesia para a última segunda-feira de 

cada mês, exceto a última porque tínhamos de trazer o orçamento a aprovação 

da Assembleia de Freguesia. 

2. Pretendemos adquirir um computador para a Junta de Freguesia, em virtude de 

a mesma não possuir nenhum, e que nós achamos de extrema importância, 

principalmente nos dias de hoje, para tratar dos assuntos administrativos da 

Junta. 

3. Pretendemos cancelar o contrato com a PT, pois estamos a pagar 22,11€ por 

mês para ter o telefone que nem funciona e instalar internet (que fica 

disponível em todo o edifício) e telefone da Vodafone, pois a fibra passa 

mesmo aqui ao lado e fica quase pelo mesmo valor. 

4. Pretendemos adaptar a sala anexa ao gabinete da Junta para uma sala de 

reuniões digna de receber as assembleias de freguesia e não as estar aqui a 

realiza-las no meio do salão de convívio sem as mínimas condições para este 

ato tão nobre. 

5. Pretendemos fazer o levantamento topográfico dos cemitérios da freguesia, 

isto de modo a ter disponível um documento oficial dos espaço livres, campas 

ocupadas mas públicas e campas ocupadas mas já privadas. 

6. Pretendemos terminar a toponímia da freguesia. Já foi colocado o nome das 

ruas, mas ficou a faltar o número das portas que é muito importante para 

finalizar este processo com sucesso. 
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7. Pretendemos possuir um site na internet, onde teremos a documentação 

obrigatória pela lei disponível ao público, assim como dar a conhecer a 

atividade da freguesia. 

8. Pretendemos ter a sede da Junta de Freguesia aberta às segundas-feiras, das 

17h30 às 19h30, para tratar dos assuntos das pessoas, mas só é possível 

quando tivermos condições para aqui fazer uma simples declaração. 

9. Pretendemos fazer a limpeza e manutenção dos caminhos agrícolas e rurais. 

10. A Junta de freguesia possui na sua conta a esta data 40.844,00€. 

 

Estes assuntos só foram tratados administrativamente, passando à sua execução 

logo que aprovado orçamento para 2018 que é da nossa inteira responsabilidade. 

 

2.2 2.ª Revisão do Orçamento 2017 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia os documentos fornecidos 

pela contabilidade, de forma a elucidar todos os elementos da necessidade de ser 

efetuada uma 2.ª revisão ao Orçamento 2017, em virtude de algumas obras 

elaboradas, pelo anterior executivo, não estarem previamente orçamentadas, e 

algumas rubricas não estarem dotadas de verbas suficientes.  

Depois de discutido este ponto, e tendo plena consciência que este orçamento é da 

total responsabilidade do executivo cessante, mas não podendo a Junta de Freguesia 

parar de continuar os seus trabalhos foi aprovado, por unanimidade, a 2.ª Revisão ao 

Orçamento 2017. 
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2.3 Modificação do Plano Plurianual de Investimentos – 2.ª Revisão 

Foi informado pelo Sr.º Presidente de Junta que como consequência da 2.ª alteração 

ao Orçamento 2017 existe, também, a necessidade de se proceder à alteração do 

Plano Plurianual de Investimentos, de forma a coincidir um documento com o outro. 

Após discussão do assunto e voltando a frisar que o mesmo é da total responsabilidade 

do executivo cessante foi aprovado, por unanimidade, a modificação do Plano 

Plurianual de Investimentos 2017. 

 

2.4 Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou aos demais elementos o Plano de 

Atividades e Orçamento para 2018. 

Este foi analisado minuciosamente para que todas as rubricas fossem apreciadas e 

verificadas as suas necessidades. 

Informou, também, que comparativamente com o orçamento 2017, este tem um valor 

menor de receita, em virtude de este ano a Junta de Freguesia não possuir produtos 

agrícolas e/ou pecuários para venda, como foi no ano anterior a venda de madeira em 

pé. 

Consequência deste facto é que a despesa também tem de acompanhar a redução da 

receita.   

Depois de discutido este ponto foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Atividades e 

Orçamento 2018, mencionando que tudo será feito para melhorar as condições de 

vida das pessoas desta freguesia. 
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2.5 Plano Plurianual de Investimentos 2018 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia apresentou o Plano Plurianual de 

Investimentos de 2018, que faz referência às despesas de capital mencionadas em 

orçamento. 

Foi discutido e aprovado, por unanimidade, o Plano Plurianual de Investimentos de 

2018. 

 

3. Licença para a realização de Festividades 

Foi apresentada uma proposta da Junta de Freguesia com o seguinte teor: 

“É competência da Junta de Freguesia, conforme referido na alínea c), do n.º 3, do 

art.º 16.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, licenciar atividades 

ruidosas de caráter temporário que respeitam a festas populares, romarias, feiras, 

arraiais e bailes”. 

Assim, e como a aprovação da referida taxa, é da competência da Assembleia de 

Freguesia, por deliberação unanime da Junta de Freguesia, propomos que de forma a 

apoiar estas Associação/Comissões/Instituições que pretendem realizar iniciativas em 

prol da comunidade local, fiquem isentas de qualquer pagamento.  

Depois de discutido este ponto foi aprovado, por unanimidade, isentar todas as 

Associação/Comissões/Instituições que pretendem realizar iniciativas em prol da 

comunidade local.  

 

4. Período Reservado ao Público 

O Sr. Arlindo Sousa aproveitou este ponto para falar da Montaria que se vai realizar na 

aldeia de Vila Verde no dia 14 de Janeiro de 2018, pedindo apoio logístico e financeiro 

caso fosse necessário. 
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Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte 

 

A 1ª Secretária da Assembleia de Freguesia 

 

Cidália Gonçalves Fernandes 

 

A 2ª Secretária da Assembleia de Freguesia 

 

Celeste João Pires Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Luís dos Santos Medeiros 

 

A Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Tânia Helena Pinheiro 

 

A Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Andreia Teresa Gomes Pires 


