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______________________________________________________
ATA Nº 9
_______________________________________________________________
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, pelas
vinte e uma horas, realizou-se na sede da União das Freguesias de
Messegães, Valadares e Sá, sita na Rua da Misericórdia, lugar da Vila,
Valadares, nos termos do artº.21º da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro,
uma reunião ordinária da Junta de Freguesia, presidida pelo Sr. José
Carlos de Eça Dias, Presidente, secretariada pelo Sr. Norberto Gonçalves
Pereira, secretário, presente também o tesoureiro, Sr. Evaristo Manuel
Peixoto Gonçalves, dando-se, de imediato, ao início dos trabalhos,
conforme se segue:-----------------------------------------------------------------------------a. ANTES DA ORDEM DO DIA
- Aberta a reunião pelo Sr. Presidente, e depois de saudar os presentes,
foi directo aos assuntos de interesse para a freguesia, aludindo-se às
obras no cemitério de Santa Eulália – Valadares, dizendo que estão a
decorrer conforme o estabelecido nos compromissos assumidos,
enfatizando o trabalho brilhante e altamente meritório do Sr. Engenheiro
Jorge Agostinho Tavares de Sousa que tem acompanhado de muito perto
a obra, intervindo duma forma cuidada e responsável, corrigindo e
orientando sabiamente a empresa que está a operar no terreno, sempre
no sentido do bem-fazer. Aqui também quis interferir o Secretário da
Junta, que realçou as suas qualidades excepcionais, tanto humanas
como profissionais, demonstrando, em todas a vezes que visitou a obra, e
foram muitas, proficiência, muita dedicação, empenho e saber, elevada
capacidade técnica, aconselhando sempre os autarcas para soluções
práticas e eficazes. A obra está praticamente concluída e a sua grandeza,
de que nos orgulhamos, deve-se muito à intervenção directa e profícua do
Sr. Engenheiro Jorge. Nesse sentido, é da mais elementar justiça a
atribuição de um voto de louvor pelo trabalho relevante em prol da
comunidade. Mereceu de todo o executivo o seu reconhecimento e a sua
aprovação;------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a obra em execução “Caminho da Fonte”- Bemposta, foram feitas
várias diligências com o empreiteiro e confinantes com o caminho para se
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levar a bom termo a obra. Há consenso de todas as partes, conseguindose acertar pormenores e corrigir algumas situações. A obra está a
decorrer a bom ritmo, estando previsto concluí-la em meados de Outubro.
-Convém referir que o troço de caminho, próximo da fonte, apresentavase num autêntico lamaçal, brotando água, havendo a necessidade de abrir
uma rota profunda para drenar o terreno. Em resultado desta acção,
surgiu uma nascente de água, que fluía do interior da terra em borbulha.
Perante esta achado valioso, procedeu-se à colocação de uma manilha e
meia, em betão armado (um metro de diâmetro), colocando-se gravilha ao
seu redor. De seguida conduziu-se essa nascente para o lavadouro,
através duma conduta, em tubo plástico de polegada, criando-se, desta
forma, uma nova fonte pública, de grande utilidade para a população; ------Também o Caminho do Mato ao Outeiral já foi intervencionado por uma
equipa da Câmara, no que concerne a limpeza, e pela utilização de uma
retroescavadora no alargamento do caminho, ficando a aguardar-se a
concordância de alguns proprietários confinantes, tendo em
consideração a defesa do interesse público e dos privados;--------------------- Está-se também a acompanhar e ajudar os Raianos no processo do
concurso da obra de implantação do relvado sintético no campo de
jogos;------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram feitas várias reuniões na Casa do Curro com instituições que
pretendem criar no concelho de Monção, uma ou várias Zonas de
Intervenção Florestal (ZIF);------------------------------------------------------------------- De igual forma, decorreram várias reuniões com a Vereadora do Pelouro
de Obras e Urbanismo, Dr.ª. Conceição Soares, com o objectivo de
acelerar diversas intervenções na Freguesia, nomeadamente na rede
viária rural e águas pluviais;------------------------------------------------------------------ Assinalou, do mesmo modo, que reuniu na povoação de Arbo, Espanha
com a Associação de Afectados sobre a pretensa Instalação de rede
eléctrica de alta tensão, como também reuniu com a Eurodeputada
Galega do BNG, Ana Miranda, a quem entregou duas mil assinaturas,
recolhidas no último verão; ------------------------------------------------------------------ De seguida, quis demarcar, que de acordo com a legislação,
recentemente aprovada, a responsabilidade de assegurar a provisão dos
serviços de águas e resíduos às populações é da competência dos
Municípios e Estado. Resulta da dita legislação que as freguesias que
detém o sistema da gestão ou gerem a exploração da água de
abastecimento à população, deve ser extinto até ao final de dois mil e
catorze, de acordo com o estabelecido no nº.2 do art.º 7º e art.º 78º do
Decreto-Lei nº.194/2009 de 20 de Agosto. Sobre esta matéria está a
envidar todos os esforços para que a União não fique prejudicada com a
suposta mudança, tendo, para o efeito, reunido no gabinete de advogados
que está a assessorar e a analisar os termos em que a Câmara quer retirar
às Juntas a competência na exploração e distribuição de água;----------------
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b. ORDEM DO DIA
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTRATO/EMPREGO
- Sobre o presente tema, de singular importância, relacionado com
a limpeza de caminhos, parque e jardins e áreas públicas, o Sr.
Presidente referiu que a reorganização administrativa, concluída no
ano de dois mil e treze, que levou a extinguir as Freguesias de
Messegães, Valadares e Sá e a criar a União de Freguesias,
conduziu a um empenho desmesurado e incisivo sobre os
autarcas, para ter a União sempre limpa e asseada. Para colmatar
esta incongruência, recorreu-se ao IEFP, com a finalidade de
contratar uma pessoa desempregada, para facilitar a tarefa aos
autarcas e, ao mesmo tempo, optimizar recursos humanos,
integrando-o na vida activa, adquirindo práticas de trabalho
saudáveis. Assim, foi-nos sugerido fazer uma candidatura CEI+, o
que efectivamente veio a suceder, tendo sido proposto o Sr. Rui
Jorge Fernandes de Carvalho, residente nesta Freguesia. A
candidatura foi aprovada pelo IEFP e o executivo da União
congratula-se com a decisão, deliberando por unanimidade aprovar
a contratação do Rui Jorge. Aguarda-se que o Centro de Emprego
de Valença formalize todo o expediente, para que entre ao serviço
em um de Outubro de dois e catorze.-------------------------------------------APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE VENDA DE PINHEIROS
- Foi-nos pedido, pelo proprietário do Prédio urbano, Sr. José
Manuel Gonçalves, o corte de três pinheiros, situados no baldio,
junto à sua habitação, sita no lugar da Veiga – Bemposta, em risco
de queda iminente, podendo causar danos avultados ao seu prédio.
Analisada a situação “in loco” constatou-se efectivamente ser
verdade os factos relatados. Nessa conformidade, o executivo
deliberou por unanimidade, ordenar o abate dos pinheiros,
decidindo pela sua venda. Nos termos expostos, serão colocados
editais nos lugares públicos do costume, convidando as pessoas
interessadas a apresentar propostas de compra em envelope
fechado.------------------------------------------------------------------------------------APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO NA FORMULÇÃO DE CONVITES PARA
A INSTALAÇÃO DE INTERNET PÚBLICA.
- Como é do conhecimento público, a internet pública, instalada na
área da então Freguesia de Sá, não oferece as mínimas condições
de funcionalidade, estando quase sempre avariada ou com sinal
insuficiente. Há reclamações todos os dias e por mais reparações
que se façam, os resultados são praticamente nulos. Na opinião
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deste executivo foi um investimento mal sucedido. Estamos
confrontados com uma situação constrangedora que se nada se
fizer, para optimizar este serviço, todo o esforço e empenho dos
autarcas foi inútil. Nestes termos, proponho que se avance com
convites a empresas da especialidade para fornecerem propostas
válidas com garantias de eficácia e assinalável grau de
operacionalidade. Submetida a votação foi a mesma aprovada por
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------

E não havendo, neste momento, mais nada a tratar, o Presidente deu
por encerrada, desta forma, a reunião, pelas vinte e três horas, da qual se
lavrou a presente ata, que lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada
pelo Presidente do executivo e por mim, Norberto Gonçalves Pereira, que
a subscrevi.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente,
__________________________________
(José Carlos de Eça Dias)
O Secretário,
__________________________________
(Norberto Gonçalves Pereira)
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______________________________________________________
ATA Nº10
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de Outubro de dois mil e catorze, pelas vinte horas,
realizou-se na sede da União das Freguesias de Messegães, Valadares e
Sá, sita na Rua da Misericórdia, lugar da Vila, Valadares, nos termos do
artº.22º da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, uma reunião extraordinária
da Junta de Freguesia, presidida pelo Sr. José Carlos de Eça Dias,
Presidente, secretariada pelo Sr. Norberto Gonçalves Pereira, secretário,
presente também o tesoureiro, Sr. Evaristo Manuel Peixoto Gonçalves,
dando-se, de imediato, ao início dos trabalhos, conforme se segue:---------PONTO UM E ÚNICO:
- ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE STª EULÁLIA E ARRANJO DA ÁREA
ENVOLVENTE - VALADARES- Aprovação da Minuta de Contrato com a
empresa adjudicatária, Habimonção, Construções, Lda.
 Aos dezasseis dias do mês de Agosto de dois mil e catorze foi
deliberado por unanimidade, pelo órgão executivo, adjudicar a obra
de empreitada, por Ajuste Directo, “Alargamento e respectivos
arranjos do cemitério de S.ta Eulália – Valadares”, à empresa,
Habimonção, Construções Lda., com sede em Mazedo – Monção;--- Assim, sendo-nos presente a minuta de contrato, verificada a
conformidade do conteúdo da mesma e demais documentação com
a decisão de contratar, estando, por conseguinte, reunidos os
requisitos legais para a respectiva celebração, foi deliberado por
unanimidade aprovar a minuta de contrato, nos precisos termos
dela constantes.------------------------------------------------------------------------E não havendo, neste momento, mais nada a tratar, o
Presidente deu por encerrada, desta forma, a reunião, pelas vinte e
uma horas, da qual se lavrou a presente ata, que lida em voz alta e
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aprovada, vai ser assinada pelo Presidente do executivo e por mim,
Norberto Gonçalves Pereira, que a subscrevi.-------------------------------O Presidente,
__________________________________
(José Carlos de Eça Dias)
O Secretário,
__________________________________
(Norberto Gonçalves Pereira)
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______________________________________________________
ATA Nº11
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e catorze, pelas vinte
e uma horas, realizou-se na sede da União das Freguesias de Messegães,
Valadares e Sá, sita na Rua da Misericórdia, lugar da Vila, Valadares, nos
termos do artº.22º da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, uma reunião
extraordinária da Junta de Freguesia, presidida pelo Sr. José Carlos de
Eça Dias, Presidente, secretariada pelo Sr. Norberto Gonçalves Pereira,
secretário, presente também o tesoureiro, Sr. Evaristo Manuel Peixoto
Gonçalves, dando-se, de imediato, ao início dos trabalhos, conforme se
segue:-----------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:
- ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE STª EULÁLIA E ARRANJO DA ÁREA
ENVOLVENTE – VALADARES.
1. Processo antigo do cemitério
a. Aprovação do auto de vistoria e recepção provisória da obra;
- O executivo da União das Freguesias, deliberou por unanimidade
aprovar o auto de vistoria técnica da obra do alargamento e, em
consequência, proceder à respectiva recepção provisória.----------b. Aprovação dos trabalhos a menos no valor de 1.473,79 €;
- A obra de alargamento do cemitério de Sta. Eulália adjudicada à
firma Habimonção Construções, Lda., com sede em Menanços –
Mazedo, Monção, pelo valor de 39.032,70 € (trinta e nove mil e
trinta e dois euros e setenta cêntimos) sem a taxa do iva, foi
sujeita a uma permanente gestão e acompanhamento por parte da
Divisão de Obras Públicas da Câmara Municipal de Monção, na
pessoa do Sr. Engenheiro Jorge Agostinho Tavares de Sousa, que
conseguiu, por mérito próprio, uma redução de alguns trabalhos,
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não resultando daí qualquer prejuízo para a obra, ficando a
mesma, depois concluída, pelo valor de 37.594,91 € (trinta e sete
mil quinhentos e noventa e quatro euros e noventa e um cêntimos)
sem a taxa do iva, traduzindo-se num benefício efectivo para a
Freguesia na importância de 1.473,79€ (mil quatrocentos e setenta
e três euros e setenta e nove cêntimos).
- Submetida a apreciação foi deliberado por unanimidade aprovar os
trabalhos a menos, resultado dos bons serviços prestados pelo
Sr. Engº. Jorge de Sousa.----------------------------------------------------------2. Processo Vortal – Contrato nº.1/2014 de 07/10/2014- Colocação de
sepulturas e respectivos arranjos envolventes.
a. Aprovação do auto de vistoria e recepção provisória da obra.
- O executivo da União das Freguesias, deliberou por unanimidade
aprovar o auto de vistoria técnica da obra e, em consequência,
proceder à respectiva recepção provisória.---------------------------------b. Aprovação dos trabalhos a menos no valor de 123,96 € s/iva
- A empreitada acima designada foi adjudicada à firma Habimonção,
Construções, Lda., pela importância de 16.411,06€ (dezasseis mil
quatrocentos e onze euros e seis cêntimos) s/iva, ficando, depois
de concluída, pelo valor de 16. 287,10€ (dezasseis mil duzentos e
oitenta e sete euros e dez cêntimos) sem iva, diferença para menos
em 123, 96 €, referente ao item 1.9 do articulado, por não se ter
realizado na sua totalidade.----------------------------------------------------------Submetida a apreciação foi deliberado por unanimidade aprovar os
respectivos trabalhos a menos.
E não havendo, neste momento, mais nada a tratar, o
Presidente deu por encerrada, desta forma, a reunião, pelas vinte e
duas horas, da qual se lavrou a presente ata, que lida em voz alta e
aprovada, vai ser assinada pelo Presidente do executivo e por mim,
Norberto Gonçalves Pereira, que a subscrevi.-------------------------------O Presidente,
________________________________
(José Carlos de Eça Dias)
O Secretário,
__________________________________
(Norberto Gonçalves Pereira)
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______________________________________________________
ATA Nº12
REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos trinta e um dias do mês de Outubro de dois mil e catorze, pelas vinte
horas, realizou-se na sede da União das Freguesias de Messegães,
Valadares e Sá, sita na Rua da Misericórdia, lugar da Vila, Valadares, nos
termos do artº.21º da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, uma reunião
ordinária da Junta de Freguesia, presidida pelo Sr. José Carlos de Eça
Dias, Presidente, secretariada pelo Sr. Norberto Gonçalves Pereira,
secretário, presente também o tesoureiro, Sr. Evaristo Manuel Peixoto
Gonçalves, dando-se, de imediato, ao início dos trabalhos, conforme se
segue:-----------------------------------------------------------------------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
a. Aberta a reunião, o Sr. Presidente começou por referir que em
vinte e quatro de Outubro de dois mil e catorze encontrou-se
com o Sr. Eng.º Leonel Santos, que faz candidaturas ao fundo
comunitário para limpeza das linhas de água. Aproveitando o
momento, solicitou-lhe a elaboração de um projecto para as
três linhas de água perenes na nossa Freguesia, bem como
das margens do Rio Minho. Também foi sugerido que se
limpasse a rede primária de faixa contra incêndios,
correspondente a Sá e Badim. Acrescentou ainda que ficou de
falar com as respectivas comissões directoras de compartes
de Baldios e agir como agente facilitador.------------------------------b. Passando a palavra ao Secretário, a seu pedido, adiantou que,
a empresa Resultadomodonica Informática & comunicações,
Lda., com sede em Valença, enviou o respectivo orçamento, a
quem tinha sido pedido, para a instalação da Rede Sem fios
”Internet Publica” para toda a União de Freguesias, e o seu
valor ascende a 7.492,46 € (sete mil quatrocentos e noventa e
dois euros e quarenta e seis cêntimos) com iva incluído. Foi
garantido pela empresa que o equipamento a instalar é de

FREGUESIAS DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ
MONÇÃO
NIPC. 510837921

excelente qualidade e o sinal chegaria ao exterior das casas
com 12 Mbps, aproximadamente. Naturalmente que, para uma
boa recepção no interior das casas, haveria a necessidade de
cada família investir em equipamento para o interior da casa,
nomeadamente modems-routers e antenas receptoras
adequadas, com custos na ordem dos cento e trinta euros.-----É parecer do Secretário que este assunto deve ser
escalpelizado em Assembleia de Freguesia, tendo em conta
que já temos a experiência negativa da internet pública,
instalada na extinta Freguesia de Sá, e é, de todo, importante
saber a opinião da população em geral, tanto mais que estão
envolvidos dinheiros públicos que interessa acautelar,
considerando-se um péssimo investimento e uma autêntica
frustração se os resultados não corresponderem ao desejado.c. Também quis rebater um assunto de genuíno interesse, no
que tange à gestão dos cemitérios e que tem a ver com a
desordem e desnorte na atribuição de sepulturas perpétuas,
designadamente no cemitério de Santa Eulália. De facto,
verifica-se que, tanto neste cemitério como no de Messegães,
não existe uma planta que identifique e localize as sepulturas,
passando-se alvarás sem demarcar o respectivo terreno. Há
que dar nova ordem na gestão dos cemitérios, unindo
esforços no sentido de regularizar todas as situações que
merecem ser corrigidas. Para tal, propôs que se faça um
levantamento topográfico e se adquire um software para
cemitérios, idêntico ao que já existe no cemitério de S. João de
Sá. ------------------------------------------------------------------------------------d. De seguida, o Sr. Presidente retomou a palavra, informando
que o centro de saúde de Monção vai destacar uma equipa
técnica de enfermagem à União de Freguesias para vacinar
gratuitamente todas as pessoas com mais de 65 anos de
idade, contra a gripe, e que estejam inscritos no respectivo
centro. ------------------------------------------------------------------------------Também frisou que já se deu início às obras do Caminho do
Outeiral – Mato, onde, nesta fase, se procederá à limpeza,
alargamento e pavimentação em tuvenan. -----------------------------Focando-se nas obras, adiantou que, por força de trabalhos
efectuados por um particular no rés-do-chão do seu prédio,
sito no lugar da Senra, Messegães, que deu origem a águas
remanescentes para a via pública, foi obrigado a ordenar a
abertura duma trincheira ao longo da margem da estrada,
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colocando-se condutas e caixas de recolha de águas. O
Secretário pediu a palavra para esclarecer que, este tipo de
obras, como qualquer outra, terão que ser apreciadas e
deliberadas pela Junta, dado os condicionalismos e requisitos
legais a observar.-----------------------------------------------------------------

2. ORDEM DO DIA
a. REPARAÇÃO DO CAMINHO EM CALÇADA À PORTUGUESA,
NO LIMITE DE SÁ/ VALADARES, NO LUGAR DE ALBERGARIA:
O Caminho encontra-se bastante danificado, provocado pelas
chuvas intensas, que não escoam convenientemente, dando
origem a enormes charcos, que dificultam o trânsito. Propõese o levantamento da calçada com o nivelamento e
repisamento do terreno e a recolocação da calçada, por forma
a dar saída às águas ali concentradas.----------------------------------Submetida a apreciação foi deliberado por unanimidade
aprovar a proposta apresentada.-------------------------------------------

b. REPARAÇÃO DO CAMINHO EM CALÇADA Á PORTUGUESA,
NO LUGAR DO PEREIRO – VALADARES:
Verifica-se que o caminho, que confina com a estrada nacional
nº. 202, está despido de pedra, no seu início, criando uma
décalage acentuada, originando dificuldades à circulação de
veículos. Pretende-se arrematá-lo com pedra até ao seu limite.Submetida a apreciação foi deliberado por unanimidade
aprovar a proposta, ora apresentada.------------------------------------c. CRIAÇÃO DE UM FONTANÁRIO PÚBLICO NO CAMINHO DA
FONTE – BEMPOSTA:
A obra de alargamento e pavimentação do caminho da fonte já
foi concluída em toda a sua dimensão, necessitando agora de
um fontanário público para o aproveitamento da nascente de
água, que entretanto surgiu, com a remoção das terras.----------Propõe-se a instalação de um fontanário, de nome “FONTE
NOVA” dada a sua originalidade.-------------------------------------------
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Submetida a apreciação foi deliberado por unanimidade
aprovar a proposta, ora apresentada.------------------------------------d. VENDA DE
VALADARES

PINHEIROS

NO

LUGAR

DA

BEMPOSTA-

Em tempo, foi feito convite para apresentarem propostas para
a compra de três pinheiros, localizados no baldio, junto à casa
do Sr. José Manuel Gonçalves, que estão em risco de queda,
podendo causar danos avultados. Foram remetidas à Junta
três propostas em carta fechada, dos seguintes cidadãos:------Carlos Pedreira de Messegães; César Carvalho e Manuel
Esteves Machado, ambos de Valadares. Abertas as propostas,
constata-se os seguintes resultados: -----------------------------------Carlos Pedreira, oferece oitenta euros, mais cinco euros, em
caso de empate;-----------------------------------------------------------------César Carvalho, oferece oitenta euros;----------------------------------Manuel Esteves Machado, oferece setenta e cinco euros.--------Da análise efectuada verifica-se que a proposta mais
vantajosa, segundo as regras pré-estabelecidas, é a do Sr.
Carlos Pedreira no valor de oitenta e cinco euros.-----------------Submetida a votação foi aprovado por unanimidade a proposta
do Sr. Carlos Pedreira na importância de oitenta e cinco
euros.--------------------------------------------------------------------------------E não havendo, neste momento, mais nada a tratar, o Presidente deu
por encerrada, desta forma, a reunião, pelas vinte e três horas, da qual se
lavrou a presente ata, que lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada
pelo Presidente do executivo e por mim, Norberto Gonçalves Pereira, que
a subscrevi.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente,
________________________________
(José Carlos de Eça Dias)
O Secretário,
__________________________________
(Norberto Gonçalves Pereira)

