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 ACTA Nº. 5 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Maio de dois mil e catorze, pelas vinte 

horas, realizou-se na extinta sede de Freguesia de Messegães, nos 

termos do artº.21º da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, uma reunião 

ordinária da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Messegães, 

Valadares e Sá, presidida pelo Sr. José Carlos de Eça Dias, Presidente da 

Junta, secretariada pelo Sr. Norberto Gonçalves Pereira, secretário, 

presente também o tesoureiro, Sr. Evaristo Manuel Peixoto Gonçalves, 

tendo-se iniciado os trabalhos, conforme se segue:-------------------------------- 

 

1. ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

  ATIVIDADE DA JUNTA: 

 

 O Sr. Presidente começou por referir que os baldios, afetos à União 

de Freguesias, merecem-lhe uma atenção muito especial, não só 

pelo estado em que se encontram, mas sobretudo por se 

desconhecer com rigor a sua localização e respetivos limites. A 

agregação das Freguesias, por sua vez, obriga a uma mudança de 

paradigma, no que diz respeito à política florestal, que deverá 

assentar na realidade e no interesse regional, incorporando 

políticas de desenvolvimento rural. Assim, convidou pessoalmente 

o Sr. Presidente da Assembleia desta Freguesia, José Marques 

Vilarinho, para assumir a responsabilidade de constituir uma 

Assembleia de Compartes, que aceitou, com a finalidade de gerir e 

defender os baldios, no estrito interesse da comunidade local.-------- 
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Em dezoito e vinte e sete de Maio teve lugar na Casa do Curro uma 

reunião de todos os Presidentes de Junta para debate e discussão 

da ZIF.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Em finais de Abril, a PT-comunicações teve a gentiliza de oferecer, 

a esta União, três Postos Públicos “serviço de comunicações 

eletrónicas” a colocar em locais a designar pela Junta, com alguns 

serviços gratuitos e sem custos para a União. ------------------------------- 

A sete de Maio, solicitou-se à Câmara Municipal, por meio de ofício, 

a elaboração dos projetos de especialidade para a sede da Junta, 

bem como dos arranjos da parte envolvente ao edifício.----------------- 

Na mesma data, também foi solicitado à Edilidade a mudança de 

um poste público da linha elétrica, de baixa tensão, situado no 

lugar do Pereiro, Messegães, que dificulta a entrada para uma 

garagem, que o proprietário pretende alargar.-------------------------------- 

Em vinte de Maio foi celebrado contrato com a EDP-Comercial para 

o fornecimento de energia elétrica ao Parque Geriátrico da Srª da 

Abadia, aguardando-se a respetiva certificação de aprovação, por 

parte da Certiel.-------------------------------------------------------------------------- 

Também em vinte de Maio a Junta de Freguesia entendeu, por bem, 

desistir do processo judicial, instaurado contra si, pela firma 

Kimiplan, Lda., sediada em Mirandela, por acordo entre as partes, 

sendo pago a esta União a quantia de cinquenta e dois euros, por 

custas processuais, evitando-se assim o julgamento, que estava 

marcado para o dia vinte e dois do referido mês.---------------------------- 

Em vinte e dois de Maio, oficializou-se novamente a DRVCT-

Estradas de Portugal para procederem à limpeza e reparação das 

bermas da estrada nº.202, no local da Portela, Valadares, uma vez 

que estavam a finalizar os trabalhos de reparação em frente à casa 

do Sr. Horácio Oliveira, aproveitando-se, desse modo, os meios 

logísticos ali utilizados.--------------------------------------------------------------- 
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2.   ORDEM DO DIA: 

a. Atendimento ao Público – Horário de funcionamento 

Foi deliberado por unanimidade que o funcionamento de abertura ao 

Público das extintas sedes das Juntas de Freguesia passasse, a 

partir de 01/06/2014, a ser o seguinte:---------------------------------------------- 

 Sede de Valadares – Ao primeiro domingo de cada mês das 

10h00/12h00;-------------------------------------------------------------------------------- 

 Sede de Sá – Ao segundo domingo de cada mês das 10h00/12h00;-- 

 Sede de Messegães – Ao terceiro domingo de cada mês das 

10h00/12h00;-------------------------------------------------------------------------------- 

 Sede da União – Ao quarto domingo, e quinto, se o houver, de cada 

mês das 10h00/12h00;------------------------------------------------------------------- 

b. Código de Posturas e Regulamento Geral de taxas:----------------------- 

Submetido a apreciação e votação, em reunião da Assembleia de 

Freguesia, realizada a vinte e nove de Abril de dois mil e catorze, 

foram os mesmos aprovados, por unanimidade;---------------------------- 

  c. Colocação de Pedestal em Espaço Público:----------------------------------- 

Tendo sido requerido pela cidadã, Armanda Bandeira, residente em 

Messegães, autorização para colocar no largo da Chão, Messegães, 

um pedestal com versos incrustados, dedicados ao ex-Presidente, 

Horácio Oliveira, em memória do seu longo mandato, foi este local 

recusado, por maioria, em reunião de vinte e nove de Abril de dois 

mil e catorze da Assembleia de Freguesia, no entanto, em 

alternativa, foi decidido, por este órgão, pôr a votação, um outro 

local, os rossios da antiga sede da Junta de Freguesia de 

Messegães, que mereceu, o seguinte resultado: Três votos a favor 

“dois dos Independentes e um do PS”; Três abstenções “ duas do 

PSD e uma dos Independentes” e um voto contra do PSD.-------------- 

d. Ampliação do Cemitério de Stª Eulália:------------------------------------------- 

Estão a decorrer a bom ritmo as obras de ampliação do cemitério 

de Sta. Eulália. Embora não esteja comtemplado no orçamento 
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inicial o fornecimento e colocação de módulos pré-fabricados para 

sepulturas, entendeu-se, por deliberação unânime, convidar a 

empresa Habimonção Construções, Lda., responsável pela 

execução da obra, a apresentar um orçamento para levar a efeito 

este desiderato.--------------------------------------------------------------------------  

       e. Alargamento da estrada de S. João de Sá ao Mato:------------------------- 

            A estrada do lado esquerdo, á saída do largo de S. João de Sá em 

direção ao lugar do Mato, apresenta um tropeço saliente de terreno 

murado em pedra, que dificulta ou embaraça o trânsito. Depois de 

alguns contactos com o proprietário, o mesmo acordou ceder uma 

parcela do terreno em toda a sua extensão. Nesses termos, 

convidou-se o empreiteiro local, António Carlos Gonçalves, a 

apresentar um orçamento para realização da obra. Aguarda-se 

resposta.------------------------------------------------------------------------------------ 

      f.  Alargamento e Pavimentação do Caminho da Fonte-Bemposta:------- 

    O caminho da fonte, no lugar da Bemposta, que serve muitas 

propriedades agrícolas, encontra-se totalmente intransitável, 

provocado por invernos rigorosos, com excesso de águas de 

nascentes e águas sobrantes da estrada da Bemposta, que para lá 

são encaminhadas. Pretende.se dar o mínimo de condições à 

população para poder trabalhar as terras, alargando, pavimentando 

e criando condutas de água em todo o percurso até à fonte pública. 

Assim, convidou-se o senhor empreiteiro, João Dias, para 

apresentar o respetivo orçamento para apreciação e deliberação do 

executivo.----------------------------------------------------------------------------------   

 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.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente, 
 

__________________________________ 
(José Carlos de Eça Dias) 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

(Norberto Gonçalves Pereira) 
 

 

 

  

 

    

           
 
 
 
 
 


