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----------- Aos vinte e seis dias do mês de dezembro, de dois mil e catorze, no edifício sede 

desta Junta de Freguesia, na sala destinada para sessões, em conformidade com o artigo 

oitavo da lei número 169/99, de dezoito de setembro, reuniu pelas dezoito horas e trinta 

minutos sob a presidência do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia desta Freguesia de 

Vilarinho do Bairro, Senhor professor, Altino Cruz Pereira, a sua Assembleia de Freguesia. ---- 

----------- Aberta a sessão, Altino Pereira dirigiu-se aos presentes fazendo votos de que 

tivessem passado um bom Natal. Passou de seguida ao ponto um da convocatória – Leitura e 

aprovação da ata da sessão anterior, pelo que convidou a primeira secretária Dina Conceição 

a proceder à sua leitura. A primeira secretária procedeu então à leitura da mesma tendo no 

final o Sr. Presidente da Mesa professor Altino Pereira submetido a mesma a votação, esta foi 

aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------- Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos – Apreciação, discussão e votação 

dos documentos previsionais para o ano de 2015, o presidente da Assembleia passou a 

palavra ao presidente do executivo Sr. Dinis Torres. Dinis Torres tomou a palavra, começando 

por referir que ao contrário do ano anterior o representante da empresa responsável pela 

contabilidade não iria estar presente por motivos profissionais, no entanto Dinis Torres iria 

fazer uma apresentação dos vários documentos em discussão e caso houvesse duvidas que 

não fossem esclarecidas as mesmas seriam reportadas à contabilidade e esclarecidas em 

tempo oportuno. Passou então a apresentar o mapa orçamento da receita. Terminada a 

apresentação Sandra Seabra questionou se o valor inscrito no Fundo de Financiamento das 

Freguesias tinha diminuído em relação a 2014. Dinis Torres esclareceu que esta 

comparticipação efetivamente não tinha diminuído, pelo contrário até tinha aumentado em 
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cerca de seiscentos euros comparativamente ao exercício anterior. O professor Altino Pereira 

questionou o facto de a rubrica sete – venda de bens e serviços correntes ter baixado tanto 

em relação ao exercício de 2014. Dinis Torres esclareceu que o orçamento era feito com base 

na estimativa dos últimos vinte e quatro meses, e que relativamente à rubrica 0703, a Junta 

de Freguesia tinha perdido a renda da Portugal Telecom relativamente ao edifício dos 

correios de Poutena. Não havendo mais questões, Dinis Torres passou à apresentação do 

mapa orçamento da despesa. Sobre este mapa Dinis Torres esclareceu os presentes para a 

rubrica 010302 – outros encargos para a saúde que se devia a despesas com a ADSE, que 

eram um benefício para o funcionário Sérgio, que a Junta de Freguesia tinha que suportar, 

uma vez que estava consignado na Lei que era um direito do funcionário. No entanto 

esclareceu que o mesmo não apresenta por norma muitas despesas de saúde. Sobre as 

rubricas 070107 - Equipamento de Informática e 070108 - software informático informou a 

Assembleia que é pretensão do executivo renovar o equipamento informático e software 

existente de modo a obter um equipamento mais atualizado e que responda às necessidades 

atuais, sendo uma ferramenta de trabalho mais eficiente para o funcionário Sérgio e 

permitindo uma melhor rentabilidade com a contabilidade. Informou também que ao 

efetuarem esta aquisição a empresa prestadora dos serviços de contabilidade baixará a 

avença no montante equivalente a um mês ao ano. Terminada a apresentação o professor 

Altino Pereira questionou duas rubricas: a 020203 – conservação de bens e a 020225 – 

outros serviços, pois verificava que as duas apresentavam valores muito elevados 

representando uma parte significativa do orçamento. Dinis Torres esclareceu que tanto uma 

rubrica como outra se deviam aos gastos com os prestadores de serviços e como o 

orçamento era feito com base na estimativa dos vinte e quatro meses tinham que ser 

considerados os gastos que esta mesma estimativa apresentava. Não havendo mais 

questões Dinis Torres passou à apresentação da proposta do plano plurianual de 

investimentos para 2015. Relativamente a este Dinis Torres esclareceu que o arranjo 

urbanístico no largo do Paço se irá fazer no largo mais pequeno dado que neste lugar existem 

dois largos juntos um maior e outro mais reduzido. Dinis reforçou que a intenção do executivo 

é fazer um bom trabalho com um investimento reduzido. O professor Altino Pereira interveio 

dizendo que espera que o plano plurianual de investimentos que está a ser apresentado e 

votado em Assembleia seja para ser cumprido, pois não irá admitir que seja votado um plano 

e de seguida as verbas se gastem noutras situações que não foram apresentadas à 

Assembleia. João Libório pediu a palavra dizendo que é manifesta intenção deste executivo 

cumprir na íntegra o Plano que está a ser apresentado à Assembleia. Rui Santiago pediu 

também a palavra alegando que já há algum tempo que tem solicitado à Junta de Freguesia o 

arranjo urbanístico do Largo Central (junto à Casa do Povo) e mais uma vez verifica que nem 

um cêntimo é despendido nesse mesmo arranjo. Reforça ainda que é um largo onde circulam 
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muitas viaturas, e que tem muita visibilidade. No entanto continua um largo muito pobre e que 

na sua opinião este é a imagem de Vilarinho do Bairro. Dinis Torres rebateu que apesar de ter 

sido intenção do executivo fazer obras nesse mesmo largo, os responsáveis da contabilidade 

entenderam não haver necessidade de levar o montante a investir ao plano plurianual de 

investimentos, dado não ser um investimento significativo. Dinis Torres realçou ainda que na 

sua opinião o arranho urbanístico desse largo era um assunto para ser discutido em reunião 

de executivo e não em Assembleia de Junta. Professor Altino Pereira interveio dizendo que 

bem analisada a situação, também lhe parecia que o arranjo urbanístico do Largo Central era 

uma intervenção muito mais urgente do que o arranjo no Largo do Paço, pois tinha muito mais 

visibilidade e estava subaproveitado dada também a sua dimensão. Por isso terminou 

dizendo que já que esse arranjo não estava contemplado neste orçamento esperava que no 

próximo isso não acontecesse. Sandra Seabra pediu a palavra expondo que achava que 

Vilarinho do Bairro não era só o centro da localidade, por isso lhe parecia muito bem que se 

fizessem obras noutros locais de Vilarinho do Bairro. Uma vez que os presentes não quiseram 

fazer mais uso da palavra, o Presidente da Mesa colocou a votação os mapas anteriormente 

apresentados, os quais foram aprovados por unanimidade. ----------------------------------------------

---------- De seguida passou-se ao ponto três da ordem de trabalhos - Apreciação, discussão e 

votação do mapa de pessoal para o ano de 2015, tendo o presidente da Mesa dado de novo a 

palavra a Dinis Torres. Este passou a explicar que devido ao funcionamento do balcão da 

Junta e do balcão dos Correios em Poutena, se continuariam a manter os dois postos de 

trabalho existentes. Colocado este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. - 

---------- Chegou-se por fim ao último ponto da ordem de trabalhos – Outros assuntos de 

interesse, teve novamente a palavra Dinis Torres. Este informou a Assembleia de que esteve 

presente no edifício da Junta o engenheiro da empresa responsável pela construção do 

imóvel. Este assumiu que logo que o tempo melhorasse as obras seriam efetuadas, pelo que 

já vieram remediar um pouco a situação para precaver acidentes. Informou também que a 

Junta tinha adquirido um frigorífico para o edifício sede. Disse também que tinham sido 

solicitados sinais de trânsito em falta pela freguesia à Camara Municipal e que a Engenheira 

Teresa ficou de analisar a situação. Sr. Vitor Pires pediu a palavra questionando o que 

pretende o Executivo fazer no cemitério da Ribeira. Dinis Torres respondeu que serão feitos 

os passeios nos talhões onde já existem as sepulturas. Sr. Vitor Pires questiona ainda sobre 

as obras nos terrenos da Lasa dado que foi com alguma surpresa que verificou que a rubrica 

aberta no exercício anterior deixou de existir, pelo que deduz que não existirá obra. Dinis 

Torres mais uma vez esclareceu que esta rubrica só se encontrava aberta para servir de 

intermediária com a verba que viria da Camara. No entanto o executivo decidiu que, uma vez 

que se trata de um assunto entre Camara e Lasa não faz sentido passar pela Junta pelo que 

fecharam a rubrica. O professor Altino Pereira reforçou que é obrigação do executivo 
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pressionar a Camara de forma a concluir as obras iniciadas, quer na Lasa quer na piscina de 

Banhos. Relativamente ao Cicloturismo, Sr. Vitor Pires questiona também se o mesmo não se 

vai realizar em 2015. Dinis Torres responde que se irá realizar mas assumido pela Junta e em 

moldes diferentes dos anos anteriores. Refere também que o executivo irá muito em breve 

reunir com as diversas Associações da Freguesia de forma a dar-lhes a conhecer as várias 

iniciativas que tem em vista para o ano seguinte. O professor Altino agradece a recolha de 

cães vadios que tem sido feita em Samel, no entanto lamenta que haja pessoas a recolher os 

animais quando a Camara lá coloca as armadilhas. -------------------------------------------------------- 

Tendo terminado as várias intervenções, o presidente da Mesa professor Altino Pereira 

questionou os presentes se não tinham mais intervenções a fazer, dado que os presentes não 

mostraram essa intenção, Dinis Torres pediu a palavra para desejar aos presentes um bom 

final de ano 2014, e um 2015 que contribuísse para a realização dos desejos dos elementos 

da Assembleia. Desejou que em 2015 se verificasse a boa democracia que se tinha verificado 

em 2014. Comunicou também que o executivo tinha decidido oferecer um jantar e uma 

pequena lembrança natalícia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da Assembleia, professor Altino 

Pereira deu por encerrada a sessão, desejando aos presentes um bom ano 2015, quando 

eram vinte e uma horas, de vinte e seis de Dezembro, de dois mil e catorze, encarregando a 

primeira secretária, Dina Conceição, para subscrever a presente ata. ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


