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ACTAS
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Nome: FREGUESIA DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ
Morada: RUA DA MISERICÓRDIA – VALADARES - MONÇÃO
Localidade: VALADARES
N.º Identificação Fiscal: 510 837 921

Termo de Abertura
Há-de servir este livro de ACTAS para a escrita da UNIÃO DAS
FREGUESIAS DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ.
Leva no fim o termo de encerramento que vai como este por mim
assinado.

VALADARES, 01 de Janeiro de 2014
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FREGUESIA DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ
RUA DA MISERICÓRDIA – VALADARES - MONÇÃO
CONTRIBUINTE N.º 510 837 921

______________________________________________________
ACTA Nº. 1
____________________________________________________________________________

Aos quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, pelas vinte e
uma 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,
com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA
a. Aberta a sessão pelo Sr. Presidente começou por referir que
nas vésperas do Natal recebeu da Agência Portuguesa do
Ambiente um ofício acompanhado de um CD, no qual prevê a
montagem de uma linha de muita alta tensão “400Kv”
designada por “Eixo RNT entre Vila do Conde – Vila Fria B e a
rede elétrica de Espanha, proposta pela REN-Rede Elétrica
Nacional S.A. Mais disse que, depois de uma análise ao
projeto, o mesmo plasma os impactos negativos sobre a
fauna e a flora nada assinando quanto à saúde pública, o que
muito o preocupa, tanto mais que a linha transfronteiriça está
prevista passar por cima da nossa freguesia. Também referiu
que recebeu na sede da extinta freguesia de Sá uma
“associação Galega dos afetados pela linha de muita alta
tensão” constituída por pessoas do concelho de Arbro,
Barcela e Cela, sendo-lhe formulado um convite para se
associar a uma manifestação que se iria realizar no dia
09/01/2014 em Santiago de Compostela. Prontamente aceitou
reiterando que iria mobilizar as gentes locais para aderir a
esta contestação, considerando de extrema gravidade o que
se estava a passar.------------------------------------------------------------b. Acrescentou que, em 23/12/2013, enviou um ofício, por correio
eletrónico, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de
Monção alertando-o para esta situação e pedindo-lhe que este
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c.

d.

e.

f.

g.

assunto fosse debatido seriamente na próxima reunião da
Assembleia da Câmara. Também, em 25/12/2013, enviou um
ofício à Sr.ª Diretora do Departamento de Saúde Pública do
Norte a solicitar esclarecimentos urgentes quanto aos
impactos negativos que esta linha poderá causar à saúde
pública, nomeadamente à população das freguesias por onde
passará ----------------------------------------------------------------------------Que vai solicitar à Câmara Municipal a cedência de um
autocarro para o transporte das pessoas que queiram aderir à
manifestação, como também alertará os autarcas de outras
freguesias afetadas e a imprensa local, para dar eco da
enorme insatisfação das populações por só agora terem
conhecimento da construção desta linha, sabendo-se que o
Município de Monção em 2011 se pronunciou favoravelmente
sobre o traçado da mesma.-------------------------------------------------DELIBERAÇÃO:-Face ao que antecede e tendo em
consideração que a saúde pública é um bem inestimável e
que não se pode desvalorizar, propôs aos restantes
elementos do executivo para se pronunciarem sobre este
projeto, os quais unanimemente deram parecer desfavorável à
construção da linha, sugerindo que sejam criadas outras
alternativas - porque são a favor do progresso – que não
prejudiquem as propriedades privadas e a saúde e o bemestar das pessoas.-------------------------------------------------------------De seguida, passou a palavra ao secretário da Junta para se
pronunciar sobre os aspetos mais importantes e de interesse
para a freguesia, aludindo este que vai comunicar à Direção
Geral das Autarquias Locais a nova localização da Sede da
União das Freguesias, que, por votação da Assembleia de
Freguesia, aprovou por unanimidade sediá-la no Antigo
Edifício da Cadeia de Valadares.------------------------------------------Aludiu também ao facto da Câmara do Município de Monção
ter notificado a Junta para assumir a responsabilidade do
pagamento da energia elétrica do reservatório da água em
Guimaré – Sá, que era paga, até então, pela Câmara. Fez as
démarches que se impunham para o exato cumprimento
dessa decisão.-------------------------------------------------------------------Que vai solicitar à Câmara apoio técnico de arquitetura,
logístico e meios humanos para a execução das obras a levar
a cabo no Caminho da Fonte do lugar da Bemposta –
Valadares, bem como para o alargamento e compactação do
Caminho, que liga o Outeiral ao Mato -Sá. -----------------------------

2. ORDEM DO DIA:
a. Analise, discussão e votação da ampliação do cemitério de
Stª Eulália.-----------------------------------------------------------------------Processado por computador
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Submetido à apreciação e votação do executivo a
empreitada, “Ampliação do Cemitério de Sta. Eulália”, por
ajuste direto à firma Habimonção, Construções Lda., pelo
valor de 39.032,70€, sem IVA, foi aprovado por unanimidade.b. Analise, discussão e votação do desvio das águas pluviais na
estrada em Vilarinho – Sá, com a colocação de condutas de
água---------------------------------------------------------------------------------Submetido à apreciação e votação do executivo mereceu a
sua aprovação por unanimidade, obras a realizar com carater
urgente, dado os danos que poderá originar.-----------------------c. O executivo decidiu aprovar, por unanimidade, proceder à
limpeza das bermas das estradas, caminhos, condutas de
água, tudo que seja obstáculo, por forma a evitar estragos de
maior monta, atendendo a um inverno muito chuvoso que
está a causar avultados danos ao erário público.-----------------d. Foi aprovado por unanimidade atribuir ao clube desportivo
“Os Raianos” uma verba mensal de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), prevista no plano de atividades para 2014 e
aprovada na Assembleia da Freguesia.-------------------------------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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FREGUESIA DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ
RUA DA MISERICÓRDIA – VALADARES - MONÇÃO
CONTRIBUINTE N.º 510 837 921

______________________________________________________
ACTA Nº. 2
____________________________________________________________________________

Aos dezanove dias do mês de Fevereiro 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,
com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------

1. ANTES DA ORDEM DO DIA
a. Aberta a secção pelo Sr. Presidente quis demonstrar mais uma
vez a sua preocupação com a construção da linha de muita alta
tensão, que irá passar pelos terrenos desta União de
Freguesias. Sobre esta matéria teceu algumas palavras sobre a
manifestação, que ocorreu em Santiago de Compostela,
Espanha, no dia nove do mês de Janeiro do corrente ano, na
qual participaram, a convite do Alcaide de Arbo/Galiza, Xavier
Simón, aproximadamente 60 pessoas desta União e de outras
freguesias vizinhas, contando com mais de 100 manifestantes
espanhóis das paróquias de Cela, Barcela e vila de Arbo. A
manifestação decorreu duma forma ordeira, onde se exibiam
cartazes com a exigência da alteração do traçado da linha de
alta tensão, tendo como palavras de ordem “O Minho Unido
contra a alta tensão”, “Não, Não à alta tensão” percorrendo as
principais ruas do centro histórica de Santiago de Compostela,
com desfecho na praça do Obradoiro, onde se depositou um
caixão, simbolizando as mortes que irá causar, se o projeto for
avante. De referir que a manifestação teve a participação da
Vice-Presidente do Município de Monção, Dr.ª Conceição
Soares. Antes do regresso a Portugal e no local de embarque
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dos manifestantes, o Alcaide de Arbo teve a gentileza de
oferecer a todos, sem exceção, um lanche, ficando toda a gente
satisfeita e muita sensibilizada com gesto. -----------------------------b. Nesta deslocação a Santiago de Compostela o Sr. presidente
da Junta lançou o repto à Dr.ª Conceição Soares, para unirem
esforços no sentido de se fazer uma conferência com
especialistas da saúde e do meio ambiente, sugerindo a
participação do CIM Alto Minho, e outras entidades ligadas a
esta temática, ficando agendado para o dia oito do próximo mês
a realização deste evento, no teatro João Verde em Monção.-----c. Em sequência do estabelecido, a Câmara Municipal de Monção
promoveu, no referido dia, no cine teatro João Verde, em
Monção, com a Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM
Alto Minho), uma sessão de esclarecimento sobre o “Eixo RNT
entre Vila do Conde, Vila Fria B e a rede Elétrica de Espanha, a
400Kv, proposto pela REN, onde estiveram representados a
REN – Rede Elétrica Nacional, S.A, a APA – Agência Portuguesa
do Ambiente e a WS Atkins (Portugal) e projetistas
internacionais, Unipessoal, Lda.---------------------------------------------d. Depois de apresentado o estudo e os critérios técnicos que o
condicionou, o mesmo foi questionado pelos presentes, tendo
sido por todos de entre o publico, criticado pelos impactos
negativos que vai trazer às comunidades que atravessa, quer a
nível de saúde, quer a nível dos teres e haveres de cada um,
bem como das empresas instaladas que se veem condicionadas
na sua atividade, principalmente as que se dedicam a atividades
turísticas. -----------------------------------------------------------------------------e. Quando questionados sobre soluções alternativas à proposta,
foi assumido pelo representante da REN – Rede Elétrica
Nacional S.A. na pessoa do Senhor Engenheiro, José Peralta,
que a solução submarina é possível apesar do custo muito
elevado. Todos os assuntos das alíneas anteriores serão
considerados e postos a votação por todos elementos da Junta
no ponto 2, “Ordem do Dia”, pelo que se passou à anotação dos
temas seguintes de interesse para a freguesia:-------------------------f. Em seis de Janeiro de dois e catorze solicitou-se à Câmara
Municipal de Monção, através de ofício, apoio técnico de
arquitetura, meios humanos e logísticos, para a execução das
obras de alargamento e pavimentação do caminho da Fonte da
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Bemposta, como, de igual modo, para a reparação e
alargamento do caminho do Outeiral – Mato.----------------------------g. Em nove de Janeiro de dois mil e catorze comunicou-se, por
meio de ofício, à Direção Geral das Autarquias Locais, a
localização da nova sede da Junta de Freguesia, que, por
deliberação da Assembleia de Freguesia, ficou sediada na Rua
da Misericórdia, Lugar da Vila, Valadares, aguardando-se a
realização de obras para se lá se instalarem os serviços
administrativos.--------------------------------------------------------------------h. Em vinte e oito de Janeiro de dois mil e catorze foi solicitado ao
Sr. Presidente da Câmara a apreciação e aprovação do projeto
de arquitetura de remodelação e ampliação do edifício “Cadeia
de Valadares”, sede da União das Freguesias.--------------------------i. Em vinte e nove de Janeiro de dois e catorze insistiu-se
novamente com a Telecom, por meio de ofício, ao qual se
anexou novos formulários de alteração aos contratos das
extintas freguesias, para passarem toda a documentação para a
União de Freguesias, solicitando-se também o pagamento das
faturas por “débito direto”. Aguarda-se as alterações
requeridas.---------------------------------------------------------------------------j. Em trinta de Janeiro de dois e catorze foi assinado o contrato
com a EDP da entrega da obra da eletrificação da Srª da Abadia,
aguardando-se a ligação definitiva.-----------------------------------------k. Em seis de Fevereiro de dois mil e catorze fomos confrontados
com o ofício nº. S/N, Proc.de Injunção nº15521/14 de 06/02/2014,
do Banco Nacional de Injunções, a notificar a Junta para pagar
uma dívida de 340,57 €, à firma Kimiplam, Lda., com sede em
Mirandela, pelo fornecimento de produtos químicos “
herbicidas”, à extinta freguesia de Valadares. Averiguou-se que,
em tempo, a referida junta efetuou o respetivo pagamento, nada
devendo, pelo que, por meio do ofício nº 7/2014 de 07/02/2014,
deu-se o devido esclarecimento, aguardando-se os trâmites
legais consequentes. -----------------------------------------------------------L. O executivo da União também solicitou às Estradas de Portugal
a limpeza e o arranjo das bermas da Estrada Nacional nº202,
junto à casa do Sr. Horário Baltazar, ex-presidente da Junta de
Messegães, dado ter muitas infiltrações de água na sua
habitação, provocadas pela falta de limpeza das bermas e de
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condutas eficazes para o devido escoamento das águas pluviais.
Aproveitou-se a vinda do Fiscal, que veio tomar conta da
ocorrência, para tomar conhecimento e participar superiormente
do estado lastimável em que se encontra a mesma estrada, no
local da Portela, Valadares, que devido também à falta de
limpeza e de condutas de água, parece mais um rio de água,
onde a circulação automóvel é altamente perigosa, podendo
originar acidentes graves. O Sr. Fiscal garantiu-nos que iria
colocar o assunto ao engenheiro que superintende nesta
matéria.--------------------------------------------------------------------------------2. ORDEM DO DIA
a. - DELIBERAÇÃO SOBRE A LINHA DE ALTA TENSÃO
Considerando que a saúde pública é um bem inestimável e
como tal impossível de valorizar;-------------------------------------Considerando que as comunidades atravessadas pelo
projeto proposto, principalmente as do interior rural, em
nada beneficiam com o projeto;-----------------------------------------Considerando que existe atualmente tecnologia que permite a
alternativa da construção submarina da linha;---------------------Considerando que um custo distribuído pelos 57 milhões de
consumidores do MIBEL é muito mais justo, que apenas
suportado pelas dezenas de milhar de sacrificados, se
construído este eixo RNT como proposto.---------------------------O executivo da União das Freguesias de Messegães,
Valadares e Sá, renovou a sua posição, já assumida em
reunião ordinária de quatro de Janeiro de dois mil e catorze,
decidindo por unanimidade não aceitar o projeto de
construção do “Eixo RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B”
e a Rede Elétrica de Espanha, a 400Kv, proposto pela REN –
Rede Elétrica Nacional S.A. e propõe a solução já assumida
pela REN como viável que é a construção de uma linha
submarina.----------------------------------------------------------------------b. DELIBERAÇÃO DE CONCESSÃO DE TERRENO PARA
SEPULTURA PERPÉTUQA.
A requerimento, datado de quatro de Fevereiro de dois mil e
catorze, de Maria Teresa da Silva Gonçalves, residente em
Messegães, em que solicita a concessão de 2 m2 de terreno,
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no cemitério de Messegães, para uma sepultura perpétua, o
executivo decidiu por unanimidade, na mesma data, dado o
carater urgente - marido gravemente enfermo - atribuir-lhe a
referida concessão pela importância de setecentos e
cinquenta euros, ficando registada com o número 228.---------C. DELIBERAÇÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
PARA O DESVIO DE ÁGUAS DE REGADIO E PLUVIAIS.
O inverno deste ano tem sido extremamente rigoroso, com
chuvas intensas e muito prolongadas, causando vários
danos nas vias rurais e em propriedades particulares. Esta
União deliberou por unanimidade proceder aos arranjos das
vias mais afetadas e também, por força do excesso de água,
que invadiu as moradias e respetivos rossios do Sr. Capela e
da Srª Micolas, assim conhecida, por falta de capacidade das
condutas de água que atravessam a sua propriedade
“rossios”, junto ao Sr. dos Paços, Valadares, houve a
necessidade de corrigir o problema, sendo colocado novas
condutas e caixas de derivação, permitindo desviar parte das
águas para a corga do Mezio-Valadares.------------------------------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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FREGUESIA DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ
RUA DA MISERICÓRDIA – VALADARES - MONÇÃO
CONTRIBUINTE N.º 510 837 921

______________________________________________________
ACTA Nº. 3
____________________________________________________________________________

Aos trinta e um dias do mês de Março 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,
com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------

1. ANTES DA ORDEM DO DIA
a. Aberta a reunião, o Sr. Presidente começou por referir que há
todo o interesse em rever todo o processo de expropriação
dos terrenos afetos à barragem de Cela, assim designada,
visto ter-lhe sido transmitido oficiosamente que a barragem é
um projeto irrealizável, já abandonado, pelo que as pessoas
afetadas deverão lutar pela reversão das propriedades.
Assim, está em curso constituir uma associação com esse
propósito e que as pessoas que não queiram as
propriedades, as mesmas reverterão a favor da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------b. Nesse sentido, realizou-se uma reunião, no dia nove de
Março de dois mil e catorze, na casa da Cultura, em
Messegães, aberta ao público, onde se definiram
procedimentos futuros para alcançar as aspirações dos
afetados, tendo por objetivo primordial a constituição da
referida associação. ---------------------------------------------------------c. Também referiu que a Misericórdia de Valadares irá ser
intervencionada com obras de reparação de elevado custo,
dada a acentuada degradação, que é patente a nível do
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

telhado e tetos, estando, para o efeito, a Câmara Municipal de
Monção empenhada em elaborar todos projetos, atinentes a
esta grandiosa obra, sendo já visitada pela Vice-Presidente
da Câmara, Drª Conceição Soares e pelo Engenheiro Pedro,
para os respetivos levantamentos topográficos.-------------------Passando a atividade da Junta, importa referir que foram
concluídas as obras de melhoramento do lavadouro público
da Portela. Obra esta de estrema necessidade, que veio
embelezar o lugar, sendo reconhecida e muita apreciada pela
população, que agradeceu vivamente o feito.-----------------------Também o fontanário do Mezio sofreu melhoramentos de raiz,
eliminando-se problemas antigos e inacabados, também
vivamente apreciado e aplaudido pelo público em geral.-------Também o projeto de arquitetura de ampliação e restauração
do edifico da antiga cadeia de Valadares, sede desta União,
mereceu a sua aprovação pela Câmara Municipal, ficando
esta Entidade com o compromisso de elaborar os projetos de
especialidades.-----------------------------------------------------------------Em tempo foi solicitado à Câmara Municipal de Monção uma
equipa de pedreiros para reparação do muro suporte da
estrada Portela/Cova, tendo sido, em consequência disso,
contemplado com uma pequena e ligeira intervenção de
reconstrução, embora com alguns reparos.-------------------------A eletrificação da Urbanização da Bemposta, que estava
também por fazer, mereceu desta União uma atenção
especial, sendo solicitado à EDP o seu empenho na
resolução deste caso, que se arrastava já há bastante tempo,
tendo sido resolvido definitivamente.----------------------------------Deve-se registar com agrado que na semana finda, iniciaramse as obras de ampliação do cemitério de Stª Eulália, estando
previsto a sua finalização em finais de Setembro.-----------------Em reunião de onze de Dezembro de dois e treze foi decidido
atribuir uma pequena lembrança aos presidentes das extintas
freguesias, o que já foi feito ao ex-presidente Horácio
Oliveira, sendo também atribuída no dia quinze de Março de
dois mil e catorze, ao ex-presidente de Valadares, Aurélio
Barreiros, numa cerimónia promovida pelo PSD, no valor de
92€ (noventa e dois euros)--------------------------------------------------
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2. ORDEM DO DIA
a. DELIBERAÇÃO SOBRE
CAMINHOS E JARDINS.

A

LIMPEZA

DAS

ESTRADAS,

Dado o aproximar das festas da Páscoa, torna-se necessário
proceder à limpeza e asseio dos caminhos, ruas, e jardins,
pelo que foi deliberado por unanimidade criar três equipas de
trabalhadores de dois elementos cada, para nas vésperas da
festa se dar inicio a esta pretensão.------------------------------------b. APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O CÓDIGO DAS
POSTURAS.
O presente código de posturas já aprovado por unanimidade
em reunião de onze de Dezembro de dois mil e treze, por esta
Junta, foi submetido, a vinte e nove de Dezembro de dois e
treze, a apreciação e votação da Assembleia de Freguesia,
merecendo da parte de todos os seus membros uma
apreciação favorável, no entanto, foi sugerido, numa base de
entendimento geral, que deveria ser reapreciado e analisado
com mais cuidado, fazendo-se as correções e os acertos
julgados pertinentes. Em face disso, depois de corrigido e
aperfeiçoa pela Assembleia foi o mesmo remetido a esta
Junta, merecendo a sua aprovação por unanimidade. O
Código será apresentado a reunião da Assembleia para
aprovação.-----------------------------------------------------------------------c. APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO REGULAMENTO E
TABELA GERAL DE TAXAS.
Com a fusão das três freguesias extintas numa só freguesia
há que uniformizar procedimentos e corrigir assimetrias,
criando equilíbrios e respostas justas para satisfação e o
bem-estar da população. Este documento proporcionará o
desejado equilíbrio e estabelecerá uma relação jurídica com a
população, ancorada num padrão de conduta igual para
todos.-------------------------------------------------------------------------------
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d. APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A SUSPENSÃO DAS
TAXAS PREVISTAS NO ARTº. 3º DO REG. GERAL DE TAXAS.
Tendo em consideração os fracos recursos económicos de
uma população envelhecida e atendendo às poucas
solicitações, ao longo do ano, originando receitas irrisórias e
sem expressão económica, a Junta deliberou por
unanimidade propor à Assembleia de Freguesia a suspensão
das alíneas a. e b., do artº3º do Regulamento Geral de taxas.

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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FREGUESIA DE MESSEGÃES, VALADARES E SÁ
RUA DA MISERICÓRDIA – VALADARES - MONÇÃO
CONTRIBUINTE N.º 510 837 921

______________________________________________________
ACTA Nº. 4
____________________________________________________________________________

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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
a. ATIVIDADE DA JUNTA:
 Reuniões com a Vereação Municipal de Obras e Urbanismo no
âmbito do plano para dois mil e catorze;--------------------------------- Reuniões com o Padre Joel com a finalidade de resolver a
situação da Misericórdia de Valadares;----------------------------------- Reuniões com a Vereação e o Sr. Padre Joel no Município e na
Misericórdia bem como com as equipas técnicas;-------------------- Reuniões com a Vereação no âmbito da requalificação do
parque desportivo do Areal, propriedade dos “União desportiva
“Os Raianos”----------------------------------------------------------------------- Reunião em Arbo/Espanha com o Alcaide, Xavier Simon e com
as eurodeputadas Ana Miranda e Alda Sousa no âmbito da LAT
400Kv;--------------------------------------------------------------------------------- Reunião na Gemieira – Ponte de Lima com o Dr. Rui Teixeira,
Presidente do IPVC no âmbito da LAT, 400Kv;------------------------- Reunião com a Câmara Municipal – Vereação de Obras e
Urbanização e Presidente no âmbito da lei da água nº. 25/2005,
de 29/12; ----------------------------------------------------------------------------- Reunião na Associação dos Produtores Florestais do Vale do
Minho, relativo aos Baldios;-------------------------------------------------- -Reunião com o Gabinete Florestal Municipal, Engª Isabel
Neves, no âmbito do plano de exploração dos Baldios;--------------
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 Presença nas comemorações das instituições loca – Clube
Marinheiro Minhoto e União desportiva “os raianos”;--------------- Por fim o Sr. Presidente passou a informação, aos restantes
elementos do executivo, que a Junta, neste momento, dispõe de
um saldo aproximado de sessenta mil euros;--------------------------2. ORDEM DO DIA
a. DELIBERAÇÕES:
Primeira revisão orçamental do ano dois mil e catorze:
 Antes de mais deve-se referir que do ano de dois e treze para
dois mil e catorze transitou o saldo de execução orçamental no
valor de 63 143,38€ (sessenta e três mil cento e quarenta e três
euros e trinta e oito cêntimos), resultante das receitas, desde a
tomada de posse - dia dezasseis de Outubro de dois mil e treze
- que atingiram o valor de 31 588,56€ (trinta e um mil quinhentos
e oitenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), e das
despesas, no mesmo período, no valor de 50 468,29€ (cinquenta
mil quatrocentos e sessenta e oito euros e vinte e nove
cêntimos), tendo em conta o saldo de execução orçamental que
transitou em vinte e nove de Setembro de dois e treze das
extintas freguesias de Messegães, Valadares e Sá, no valor de
82 023,11€ (oitenta e dois mil e vinte e três euros e onze
cêntimos), conforme documentos enviados ao Tribunal de
Contas pelas freguesias extintas.-------------------------------------------VOTAÇÃO:
 AS contas de gerência da data da tomada de posse até trinta e
um de Dezembro de dois e treze foram aprovadas por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------- O saldo de execução orçamental que transitou para o ano de
dois mil e catorze, no valor de 63 143,38€ (sessenta e três mil
cento e quarenta e três euros e trinta e oito cêntimos) deve ser
incluído no orçamento previsional, verba não contemplada,
aquando da sua aprovação, devendo-se registar que a receita
previsional de 64 000,00€ (sessenta e quatro mil euros)
respeitante às transferências Municipais não se concretizou,
por chumbo orçamental, tendo a proposta de alteração ao
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orçamento sido aprovada numa segunda reunião, sendo-lhe
atribuída a esta Freguesia apenas a verba de 50 184.00€
(cinquenta mil cento e oitenta e quatro euros), para menos 13
816,00€ (treze mil oitocentos e dezasseis euros).--------------------- Assim, nos termos expostos, às receitas previstas no
orçamento para dois mil e catorze há a acrescentar o valor de
63 143,38€, que transitou do ano de dois mil e treze, menos 13
816,00€, resultantes do chumbo do primeiro orçamento
municipal, totalizando na importância total de 188 627,38€
(cento e oitenta e oito mil seiscentos e vinte e sete euros e trinta
e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------- Submetido a apreciação, os elementos do executivo
deliberaram aprovar por unanimidade distribuir a verba de 49
327,38€ (quarenta e nove mil trezentos e vinte e sete euros e
trinta oito cêntimos) pelas seguintes rubricas:------------------------- 07.01.04.12 – Cemitério de Santa Eulália………….. 10 000,00€;- 07.03.03.08 – Viação Rural – caminho da Regadas. 15 000,00€;- 07.03.03.08 – Viação Rural – caminho do Outeiral… 4 327,38€; 07.01.03.01 - Sede da Junta…………………………….. 15 000,00€; 07.03.03.05 – Parques e Jardins ---------------------------- 5 000,00€- O Código de Posturas e o Regulamento Geral de Taxas,
documentos já aprovados em reunião do executivo em trinta e
um de Março de dois mil e catorze, vão ser apresentados, para
discussão e aprovação, na reunião da Assembleia de Freguesia,
a realizar a vinte e nove de Abril de dois e catorze;------------------- Também vai ser presente à referida reunião a proposta da
cidadã, Armanda Bandeira.----------------------------------------------------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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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro cinquenta (50) folhas devidamente numeradas, e
vão por mim rubricadas com a rubrica que uso.
Serve para os fins indicados no termo de abertura

Valadares,

de 2013
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