Ata Número 3
Aos vinte dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma hora e
quarenta minutos, realizou-se a reunião ordinária que decorreu na sede da junta da freguesia
de Friestas, sita na Rua de S. Mamede.
A reunião foi previamente convocada e presidida pelo seu presidente, José Alexandre
Domingues Neves, tendo sido agendada a seguinte ordem de trabalhos:
Período da Ordem do dia:


Ponto um- Informação da atividade financeira da Junta de Freguesia



Ponto dois- Informação escrita da atividade da Junta de Freguesia

O Presidente da Assembleia deu início à reunião que contou com a presença dos
elementos José Pedro Azevedo, Antonina Mendes, Evaristo de Sousa e o Sr. Presidente da
Junta, verificando-se a falta dos membros Elisabete Sousa, Pedro Paço e Beatriz Barbosa.
Face a ausência dos membros Elisabete Sousa e Pedro Paço, 1º secretário e 2º
secretário, respetivamente, foram nomeados, pelo presidente da mesa, os membros Antonina
Mendes e José Pedro Azevedo para constituírem a mesa, 1º secretário e 2º secretário,
respetivamente.
Aberta a reunião pelo Presidente da Assembleia iniciou a intervenção agradecendo e
saudando todos os presentes.
Deu-se início à leitura da ata, da sessão anterior, redigida por Elisabete Maria Barreiro
Sousa Paço, primeira secretária, assim como da declaração de voto apresentada pelo grupo
de cidadãos eleitores “UM COMPROMISSO COM FRIESTAS”, relativamente à votação
do relatório de contas do ano de 2013. Colocada à votação poi aprovada por unanimidade.
De seguida, passou de imediato para o Período antes da ordem do dia, no qual se
inscreveu o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referindo que estava de acordo com a
declaração de voto apresentada pelo grupo de cidadãos eleitores “UM COMPROMISSO
COM FRIESTAS”, uma vez que não faz sentido os Relatórios de Contas serem aprovados
pelos membros eleitos que não tem conhecimento do Orçamento. O relatório de contas devia
ser votado pelos membros da assembleia cessante que votaram o orçamento, discordando
das imposições legais que assim prevê a votação.
O Sr. presidente da Junta deu conhecimento à assembleia de freguesia que os números
de telemóveis dos membros da Junta de Freguesia já estavam disponíveis no site da Internet

e que o executivo estava a pensar em qualquer coisa para divulgar os contactos à população,
bem como outras informações uteis.
De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia, prosseguiu com o decorrer da reunião,
passando ao primeiro ponto, Informação da atividade financeira da Junta de Freguesia, no
qual se inscreveu o membro Antonina Mendes.
O membro Antonina Mendes questionou o executivo da Junta de Freguesia sobre a
proveniência da quantia de 40,00€, inscrita como receita no capitulo “Cemitérios” e como é
que estava a situação do Cantoneiro. Relativamente à primeira questão, o Sr. Presidente da
Junta respondeu que a referida quantia correspondia ao aluguer da casa mortuária. Quanto ao
cantoneiro, o Sr. Presidente da Junta comunicou que até à data não tinha cantoneiro, por
falta de recursos financeiros, visto que a Camara Municipal ainda não tinha disponibilizado
qualquer verba, respeitante ao protocolo estabelecido entre a Junta e a Camara Municipal,
em virtude de existirem juntas de Freguesia que ainda não tinham aprovado o protocolo. O
elemento da Junta, Carla Pereira, referiu ainda que estavam duas candidaturas aprovadas
para cantoneiros, mas estavam pendentes, devido a férias do pessoal.
Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia deu início ao segundo ponto da ordem
de trabalho: Informação escrita da atividade da Junta de Freguesia.
O Presidente da Assembleia enumerou todas as atividades da Junta da Freguesia
levadas a cabo até à data da reunião.
O Sr. Presidente da Junta, relativamente ao Wi-fi, afirmou que há alguns problemas
para solucionar, visto que existem áreas da freguesia sem sinal, salientou que apesar da
existência de cinco pontos, a freguesia não está coberta na totalidade. Afirmou que a
responsabilidade é da empresa que instalou o equipamento, tendo a junta já denunciado o
caso ao responsável da empresa, referindo que não fará mais nenhum pagamento até o
serviço estar devidamente concluído.
Relativamente ao Caminho de acesso do Outeiro à Trofa de Cima, o Sr. Presidente da
Junta disse que já havia acordo com a maior parte dos consortes.
O Sr. Presidente da Junta informou ainda que ia solicitar à Camara Municipal o apoio
financeiro para efetuarem a ligação da Rua da Cruz à Rua de S. Mamede, para procederem à
contratação através de ajuste direto, por ser a forma mais económica.
Por fim o Sr. Presidente da Junta, deu conhecimento à Assembleia que o proprietário
da residência que está a ser construída na Rua do Outeiro, Sr. Manuel, o tinha contactado e
tinha-lhe proposto que recuava o muro de vedação da residência, no sentido de ficar
alinhado com os muros das restantes residências, com o compromisso da Junta de Freguesia
pagar o referido muro. Sendo do conhecimento do Sr. Presidente da Junta de Freguesia que

tal situação já tinha sido abordada pelo Sr. Manuel junto da Camara Municipal de Valença, e
que lhe tinha sido dito pelo Sr. Vereador Manuel Lopes que teria que recuar o muro de
acordo com o regulamento, e por tal proposta apresentar algum oportunismo, foi a proposta
recusada e o Sr. Manuel informado que teria de recuar o muro, conforme fizeram os
vizinhos.
Por último deu-se início ao último ponto da ordem de trabalho – período de abertura e
discussão com o público, não tendo ninguém solicitado o uso da palavra.
E nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos, da qual para que conste se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim, Maria Antonina Ferreira de Sousa
Mendes primeira secretária da mesa que a redigi e pelo Presidente da mesa da Assembleia
de Freguesia, José Alexandre Domingues Neves.

