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Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas vinte horas, na localidade de

Vale de Amoreira, na sala da Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, do Município de

Manteigas, sita no edifício do Centro Cívico, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia de

Freguesia de Vale de Amoreira com a seguinte ordem de trabalhos.

1.Aprovação da acta anterior:

2.Aprovação do regimento da assembleia de freguesia;

3.Apresentação e aprovação do Plano de actividades e Orçamento para 2014;

4.Conhecimento da actividade do executivo nos primeiros trinta dias;

5.Conhecimento do protocolo com a ACDR Vale de Amoreira;

6.Outros assuntos de interesse para a freguesia;

O senhor presidente da mesa deu início á sessão pelas vinte horas. A ela compareceram

todos os elementos da Assembleia e Junta de Freguesia e ainda o cidadão Sérgio Daniel

Freire Pais.

Dando início aos trabalhos o senhor presidente da mesa começou por ler em voz alta a acta

da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos os membros. De seguida procedeu-se á

- aprovação do regimento de freguesia, o qual foi aprovado por unanimidade.

Seguidamente o senhor presidente da mesa deu a conhecer o Plano de Actividades relativo

ao ano de 2014 o qual foi posto a votação e aprovado por unanimidade, logo de imediato

procedeu-se á apresentação do respectivo orçamento, também este aprovado por todos os

membros presentes.

O senhor presidente da mesa, deu a conhecer aos respectivos membros o ponto 5

(Actividade do executivo nos primeiros trinta dias) e o ponto 6 (conhecimento do protocolo

com a ACDR Vale de Amoreira), dos quais não houve nada a anotar.

Posteriormente o senhor presidente da mesa procedeu á leitura do Regulamento para

Licenciamento para Divertimentos Públicos previsto no O.L. N°73/2013, o qual foi aprovado

por todos os membros presentes.

Antes de se discutir o último ponto acima indicado, o Senhor José Morais, interveio,

abdicando de usufruir do valor das senhas de presença, pedindo que o mesmo fosse
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revertido para a caixa da Igreja Paroquial de Vale de Amoreira, ao qual o senhor presidente

da Junta de Freguesia informou que iria analisar a questão, informando o senhor José

posteriormente.

Seguidamente, entrando na discussão de diversos assuntos para o interesse da freguesia, o

senhor António Gaspar, acha por bem usufruir de um placar informativo, onde sejam

expostas várias informações acerca de actividades da aldeia e do concelho, missas, entres

outras, e que o mesmo esteja situado em local bem visível. O senhor presidente da junta

informou, que foi pedido orçamento de uma nova vitrina para a sede da junta, por lógica a

que se iria retirar, seria uma boa opção de ser reutilizada estrategicamente e colocada num

lugar junto a estrada.

O senhor José Morais, acha por bem colocar, contadores nos chafarizes da aldeia. O senhor

Presidente da junta, informou que nesta primeira fase não será colocado nenhum contador,

será apenas colocado uma placa de proibição ao uso de mangueira e lavagens.

Futuramente, caso seja necessário, será uma questão a ponderar.

O senhor presidente da mesa, alertou para a existência de um buraco, na rua do casão, não

sinalizado devidamente. O senhor presidente de junta informou que iria comunicar a Câmara

Municipal de Manteigas, para esta informar o empreiteiro da obra.

O senhor Mário Garra, alertou para a necessidade de colocar uma grelha de escoamento de

águas na Travessa do Endireita, ao qual o senhor Presidente da Junta, informou que iria

estudar o local e o assunto. O senhor António Gaspar, acha por bem, a colocação de

grelhadores em diversas ruas. O senhor José Morais, questionou ainda sobre a prevenção

florestal, possível existência de equipa de sapadores e consequentemente, criação de postos

de trabalho, o senhor presidente da junta informou que nesta fase é quase impossível uma

candidatura, informando também que as equipas do concelho estão com dificuldades em

assegurar o serviço.

O senhor João Gaudêncio, alertou para a situação de um caleiro que escoa água para um

terreno de um vizinho, ao qual o senhor presidente da junta informou Que iria notificar o

proprietário e mandar o ofício para o departamento de fiscalização da Câmara Municipal de

Manteigas.

O senhor Adelino Gregório, alertou para a situação da rua, atrás de sua casa, que desde
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que meteram os esgotos deixa entrar humidade para a sua habitação. O senhor presidente

de junta informou que nesta fase não seria possível efectuar esse tipo de requalificação, no

entanto iria tomar nota do assunto.

O cidadão presente, Sérgio Pais, alertou ainda para a situação, de uma grelha de

escoamento de águas, perto da sua residência, ao qual o senhor presidente de junta

informou que de imediato será dado um pequeno arranjo ao caminho de forma a minimizar

os estragos.

Ainda antes de dar a sessão por encerrada, o senhor presidente de junta, passou a palavra

ao senhor secretário de junta, no qual o mesmo esclareceu os membros da assembleia

acerca da situação do site de freguesia e internet pública, como também pediu a colaboração

de todos para a criação do mesmo.

Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da mesa deu por encerrada esta sessão

pelas dez horas e trinta minutos.

Para constar e devidos efeitos, lavrou-se a presente acta que redigida por mim, Liliana

Albuquerque Pereira Santos, primeira secretária, vai ser assinada juntamente com o senhor

presidente da assembleia.

O Presidente:
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(Luís Miguel Gaudêncio Greqório)

J A 1° Secretária:
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(Liliana Albuquerque Pereira Santos)


