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----------- Aos vinte e sete dias do mês de Abril, de dois mil e quinze, no edifício sede desta 

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

lei numero 169/99, de dezoito de Setembro, reuniu sob a presidência do Senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia desta Freguesia de Vilarinho do Bairro Sr. Prof. Altino Pereira. --------- 

----------- Depois de abertos os trabalhos, o Sr. Presidente deu cumprimento à ordem do dia, 

passando ao primeiro ponto lendo a ata da sessão anterior. A mesma foi submetida a votação 

e aprovada por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Passou de seguida ao segundo ponto da ordem do dia e assim deu a palavra ao Sr. 

Presidente do Executivo Dinis Torres que aproveitou para tecer alguns esclarecimentos 

acerca dos arranjos urbanísticos efetuados nos últimos meses em Vilarinho do Bairro. Rui 

Santiago falou também da necessidade urgente de melhoramentos junto à Casa do povo mas 

também junto à rotunda. Foi atribuída a palavra ao contabilista Nuno no sentido deste 

esclarecer todos os membros da Assembleia no que diz respeito à interpretação dos mapas 

incluídos na documentação entregue a cada deputado. Vitor Pires questionou se ainda 

existiam multas aplicadas no mercado? Dinis Torres explica que as mesmas são aplicadas 

pela GNR mas noventa por cento revertem a favor da JFV enquanto que os restantes dez por 

cento ficam para a GNR. Nuno continuou a elucidar os presentes. O Prof. Altino achou 

interessante o factos dos saldos de gerência anterior serem quase idênticos nos últimos dois 

anos, frisou também o facto do PPI ser um pouco obsoleto. Dinis Torres esclareceu que 

existem rubricas que foram voluntariamente retiradas, pois apenas se encontravam abertas 

para o caso de haver algum donativo da Câmara Municipal de Anadia. O presidente da 
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Assembleia submeteu à votação de todos o relatório de contas do ano anterior, o mesmo foi 

aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- O Presidente Altino Pereira passou para o terceiro ponto da ordem do dia. E deu a 

palavra a Dinis Torres que esclareceu que algumas rubricas de pagamento de pessoal tinham 

sido reforçadas com o intuito de levar a cabo algumas obras urgentes e necessárias na 

Freguesia. Depois de submetido a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.--------------- 

Passando para o quarto ponto da ordem do dia o Executivo deu a conhecer o programa 

cultural para os próximos meses, nomeadamente: rally paper na Quinta do Perdigão, ceia 

quinhentista no CCRPoutena, a Feira da Vinha e do Vinho, Feira Quinhentista em Vilarinho do 

Bairro, Marchas, Cicloturismo eTorneio de Malha em Chipar de Baixo.--------------------------------

-------- Por fim e nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão quando eram vinte e três horas e trinta cinco minutos, de vinte e sete de 

Abril, de dois mil e quinze, encarregando a segunda secretária, Sandra Seabra, para 

subscrever a presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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