VILA DE SALZEDAS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATA NÚMERO DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
22.12.2017
No dia vinte e dois de dezembro de dois mil e dezassete, na
sede da Junta de freguesia, teve lugar a Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia de Salzedas.
O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Coreia dos
Santos, declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta
minutos.
Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes: O
senhor presidente supracitado; a senhora Marta Filipa Fonseca Sousa
Paiva;
o senhor Duarte José Fonseca Ribeirinho
e o senhor
Melchior Alves Custódio.
Estiveram também presentes o senhor presidente da Junta, o
senhor tesoureiro e o senhor secretario.
Faltou a esta reunião o senhor José António Fonseca Pinto e o
senhor Fernando Messias dos Santos, que apresentaram justificação.
Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a
convocatória e edital afixado:
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1º momento da intervenção do público;
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art. 20º
do Regimento.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Tomada de posse do membro eleito e nomeado para o mandato
2017/2023;
Discussão e aprovação do regimento de Assembleia para o
mandato 2017/2023;
Discussão e aprovação dos locais das reuniões da Assembleia de
Freguesia para o mandato 2017/2023;
Informação do Inventário da Junta de Freguesia;
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
freguesia;
Apreciação/discussão e votação do Plano Plurianual para o ano
de 2018;
Apreciação/discussão e votação do orçamento para o ano
financeiro de 2018;
Outros assuntos.
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º momento da intervenção do público
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1º momento de intervenção do público;
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O senhor presidente da Assembleia cumprimentou todos os
presentes e deu início à intervenção dos interessados.
Interveio o senhor Jorge Manuel Reis Ferreira, cumprimentou
todos os presentes, felicitou o novo executivo, disse que este
presidente é o ideal para a freguesia, que é uma pessoa que se
dedica à Junta. Disse ao tesoureiro e secretário o quanto é
importante trabalhar em equipa. Disse que por experiência sabe como
é difícil ser presidente, e deseja a todos um bom trabalho.
Também felicitou a Assembleia e desejou a todos um bom
mandato.
O senhor Presidente da Junta agradeceu as palavras do senhor
Jorge Manuel Reis Ferreira, disse que foi testemunho da sua
dedicação e visão de desenvolvimento, não só nas obras mas também
na mobilização de pessoas e inserção profissional. Disse ter sido
muito proveitoso trabalhar com ele.
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art.º. 20º do
Regimento.
Intervieram todos os membros desejando a todos umas boas
festas de Natal e um feliz ano Novo.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Tomada de posse do membro eleito e nomeado para o mandato
2017/2023;
Tomou posse o senhor Agostinho Pinto Ribeirinho que disse
estar ao dispor da freguesia para cumprir o mandado.
Discussão e aprovação do regimento de Assembleia para o mandato
2017/2023;
O senhor presidente de Assembleia colocou à discussão o
regimento de assembleia. O mesmo foi aprovado por unanimidade para
o mandato 2017/2023.
Discussão e aprovação dos locais das reuniões da Assembleia de
Freguesia para o mandato 2017/2023;
O senhor presidente da Mesa sugeriu que tal como no mandato
anterior e porque o resultado foi benéfico, segundo uma sugestão do
senhor Edgar Dias, membro do mandato anterior, as reuniões seriam a
efetuar também nas povoações de Meixedo, Murganheira e Vila Pouca.
Esta sugestão foi aprovada por unanimidade.
Informação do Inventário da Junta de Freguesia;
Depois de verificado o inventário, o mesmo foi aprovado por
unanimidade.
Informação escrita dos trabalhos realizados pela junta de freguesia
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Tendo sido entregue a todos os elementos da Assembleia a
informação das obras realizadas e em curso na freguesia, o senhor
presidente da Mesa sugeriu aos colegas que se manifestassem a
respeito.
O senhor Presidente da Junta esclareceu algumas questões
colocadas, e as obras foram elogiadas por unanimidade.
Apreciação/discussão e votação do Plano Plurianual para o ano de
2018
O senhor presidente da Mesa pediu ao presidente da Junta que
explicasse o Plano de Atividades. O presidente da Junta disse ter
sido o senhor tesoureiro a elaborar o Plano e que no seu parecer
estava muito bem feito. O mesmo foi apreciado pelos membros da
Assembleia e aprovado por unanimidade.
Apreciação/discussão e votação do orçamento para o ano financeiro
de 2018
Tendo sido previamente entregue a todos os membros da
Assembleia
os
respetivos
documentos
orçamentais,
o
senhor
presidente da Mesa sugeriu aos membros que se manifestassem a
respeito e sugeriu ao presidente da Junta que o explicasse. O
senhor presidente da Junta explicou a receita prevista, dizendo que
relativamente à mesma, se programou o plano de atividades de modo a
inserir as obras que nele constam. Disse que a despesa neste
orçamento é fundamentalmente das obras que se pretende realizar, ou
seja do Plano Plurianual de Investimento, da manutenção do
património da freguesia, da ajuda ás pessoas e organismos da
freguesia, ou seja do Plano das Ações mais Relevantes, e a despesa
fixa da Junta é o valor mais baixo neste orçamento.
Depois de apreciado por todos, o orçamento para o ano de 2018
foi aprovado por unanimidade, no valor de setenta e cinco mil
euros.
Outros assuntos.
O senhor Agostinho Ribeirinho questionou a colocação das
lombas, dizendo que compreende a sua necessidade mas que assim
sendo também noutras localidades são necessárias. Disse sentir-se
indignado com a atitude das pessoas em relação ao estacionamento de
viaturas em locais apertados e sem condições, podendo provocar
acidentes.
O senhor presidente da Assembleia felicitou a Junta pelo bom
desempenho, dizendo que não dá importância ao partido de cada
elemento mas sim à dedicação que cada um dá de si a esta freguesia.
Disse que trabalhou com o atual presidente e tesoureiro no mandato
anterior e que só tem coisas boas a dizer. Disse que os mesmos
tiveram a capacidade de fazer muita obra com poucos recursos
financeiros. Também agradeceu ao senhor Jorge Ferreira a sua
dedicação a esta casa, dizendo-lhe que a população nem sempre é
justa, mas a obra que deixou a esta freguesia fala por si.
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O senhor Presidente da junta disse sempre o ouviram dizer que
é aqui nestas reuniões que as coisas se tratam, e que nesta casa há
regras e que a partir de agora mais que nunca essas regras têm de
ser cumpridas, pois só assim se pode trabalhar em condições. Quer
trabalhar em equipa e que conta com a mesma para que eles sejam os
seus olhos e os seu ouvidos, que o alertem para tudo. Aproveitou
para informar que as obras no mosteiro de salzedas vão avançar em
Janeiro próximo.
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º Momento de intervenção do público.
Interveio o senhor Jorge Manuel Reis Ferreira, agradecendo as
palavras do presidente da Mesa. Disse que não é fácil agradar a
todos, que passou momentos difíceis, que contou com a ajuda do
senhor Agostinho Alves e do senhor Manuel Laranjo, que juntos
formaram uma equipa fantástica com a qual gostou de trabalhar. Que
não é os partidos políticos que fazem as obras e ações, mas sim as
pessoas. Que não esquece o falecido padre Seixeira que foi
incansável na concretização da casa mortuária, do centro social e
outras obras. Disse que é muito importante uma boa relação entre a
Junta e o seu Município, pois a relação entre as duas entidades é
fundamental, dizendo que ele não teve essa sorte enquanto
presidente e que quem perdeu foi o povo.
O senhor presidente da Junta, agradeceu a intervenção do
senhor Jorge Ferreira, disse que também foi um gosto trabalhar com
ele. Desejou a todos os presentes umas boas festas de Natal e um
bom ano novo.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa,
declarou encerrada a reunião pelas dezanove horas, da qual se
lavrou a presente ata, que deve ser assinada pelos elementos da
Assembleia nos termos legais.
Presidente; __________________________________
1º Secretário; _______________________________
2º Secretário; _______________________________
Os Vogais: ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

