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ATA NÚMERO UM DE 2017 

Pelas vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezassete, 

reuniu em sessão ordinária, devidamente convocada, no edifício sede da União de Freguesias de 

Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Período antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------- 

2 - Período da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.1. - Informação da Presidente acerca dos trabalhos da autarquia; --------------------------------- 

--- 2.2 - Discussão e aprovação da Revisão nº 1 ao Orçamento do ano de dois mil e dezassete; ---- 

--- 2.3 - Discussão e aprovação do Orçamento e do PPI (Plano Plurianual de Investimento) para o 

ano de dois mil e dezoito; ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.4 - Discussão e aprovação de Tabela de Taxas e Licenças; ---------------------------------------- 

3 - Outros assuntos de interesse para a autarquia. --------------------------------------------------------- 

Na reunião estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia bem como os 

elementos do Executivo da União de Freguesia, designadamente, Presidente, Secretário e 

Tesoureira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia deu início à reunião. No ponto um da ordem de trabalhos, ninguém 

pediu o uso da palavra, pelo que se transitou para o ponto seguinte. ------------------------------------ 

No ponto dois ponto um, o Presidente do Executivo referiu que iria manter as boas práticas do 

Executivo anterior e manter os serviços de apoio à população: atendimento de correios, 

pagamentos da água na Póvoa e em Caféde e outros pagamentos através da Payshop, bem como 

outros serviços de apoio à população que a União de Freguesias deve prestar. A funcionária 

administrativa continua a dar apoio ao Posto Médico de Caféde, de forma a manter o serviço ativo 

e disponível para a população. Referiu ainda que, a pedido do Médico, a funcionária administrativa 

começou a inserir dados das consultas efetuadas em Caféde, no sistema informático disponível na 

Extensão de Saúde da Póvoa de Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------- 

Seguidamente, informou acerca dos trabalhos realizados na autarquia: requalificaram os pilares e 

o piso da ponte da Rua da Fonte Nova B; requalificaram o muro da fonte, no Largo da Devesa 

(acima do terreno por baixo na mina); foi colhida a azeitona das oliveiras da Avenida do Cemitério, 
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do terreno do Moinhos na Póvoa de Rio de Moinhos e em troca fizeram a limpeza das respetivas 

oliveiras; resolveram algumas solicitações da população reencaminhando os assunto para as 

entidades responsáveis; resolveram algumas solicitações das professoras do Infantário e da Escola 

Primária; reuniram com os representantes dos Amigos da Póvoa de Rio de Moinhos e ouviram as 

suas ideais para o ano de dois mil e dezoito; promoveram uma reunião com todas as Associações 

formais de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde e solicitaram a entrega do Plano Anual de 

Atividades de cada Associação, com o intuito de unir esforços colaborativos na realização de 

atividades conjuntas com a União de Freguesias. A Associação de Caça e Pesca de Póvoa de Rio 

de Moinhos não se fez representar na reunião. E até à presente data, a Associação de Caça e Pesca 

de Caféde, a Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde e o Centro dos Beneméritos de 

Póvoa de Rio de Moinhos já entregaram o respetivo plano para o ano de dois mil e dezoito. Foi 

adjudicada a iluminação de Natal, à semelhança dos anos anteriores. Asseguraram a manutenção 

do madeiro, em Caféde com a colaboração da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de 

Caféde e apoiaram os jovens na realização do madeiro na Póvoa. Fizeram a limpeza dos Cemitérios 

das duas freguesias. Foi feita a limpeza e manutenção dos jardins. Foram limpas as ruas das duas 

freguesias e a manutenção de alguns caminhos rurais. Foram colocados espelhos de apoio ao 

trânsito, em Póvoa de Rio de Moinhos: no cruzamento da Estrada da Barragem com a Travessa 

Padre Campos; no cruzamento da Estrada da Barragem com a Rua do Outeiro e em Caféde: no 

cruzamento da Rua Infante Dom Henrique com a Rua Dr. Oliveira Salazar e no cruzamento da 

Rua Infante Dom Henrique com a Travessa da Fonte. A Junta de Freguesia, à semelhança dos anos 

anteriores ofereceu as prendas de Natal às crianças da Escola e do Infantário e promoveu uma peça 

de teatro, apresentada pelo grupo Vaatão que teve lugar no Salão da Junta e aberto a toda a 

população. Em parceria com a Associação Pró-Desenvolvimento a Junta promoveu os concertos 

de Natal nas duas freguesias, com a presença do Grupo “BY THE WAY”. --------------------------- 

A Srª. Lucinda Martins, pediu a palavra e esclareceu que a inserção dos dados das consultas em 

Caféde na base de dados, era uma tarefa que não estava prevista no protocolo inicial. E sobre os 

espelhos colocados, os mesmos tinham sido adquiridos pelo anterior executivo. E acrescentou que 

na Póvoa ainda falta colocar um espelho no cruzamento da Estrada Nacional com o Caminho do 

Pereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. João Serrasqueiro também pediu a palavra e sobre o Posto Médico em Caféde defende que 

é importante que se mantenham as instalações a funcionar. Referiu ainda que tinha sido feita uma 
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chamada de atenção para a sinalização do degrau que existe no interior das instalações e ainda para 

a necessidade de se pintarem as casas de banho do posto médico. --------------------------------------  

Terminado o ponto dois ponto um deu-se início ao ponto dois ponto dois. Neste ponto o Presidente 

do Executivo explicou que era necessária uma revisão ao orçamento, para poderem inserir o saldo 

transitado do ano anterior no valor do orçamento, para fazer face às despesas até final do corrente 

ano. Uma vez que continuaram a funcionar com os valores orçamentados pelo executivo anterior. 

Colocada a votação a Revisão número Um ao Orçamento do ano de dois mil e dezassete, a mesma 

foi aprovada por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. -------------  

Relativamente ao ponto dois ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente do Executivo fez uma 

breve apresentação das rúbricas do orçamento e das atividades constantes do Plano Plurianual de 

Investimento. Não existindo questões sobre os mesmos foi proposta a sua votação. Colocados a 

votação, o Orçamento e Plano Plurianual de Investimento para o ano de dois mil e dezoito foram 

aprovados por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. ---------------- 

Seguidamente, passou-se ao ponto dois ponto quatro da ordem de trabalhos. Neste ponto, o 

Presidente do Executivo explicou que os valores da Tabela de taxa não sofreram alteração 

relativamente à do ano anterior. Colocada a votação a Tabela de Taxas e Licenças foi aprovada 

por unanimidade pela Assembleia e assinado o respetivo documento. --------------------------------- 

Sobre o último ponto da ordem de trabalhos - Outros assuntos de interesse para a autarquia. O 

Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Executivo. O Presidente propôs que o 

responsável pelo trabalho de contabilidade da União de Freguesias, pudesse estar presente nas 

reuniões da Assembleia de Freguesia para prestar esclarecimentos sobre os documentos 

contabilísticos, e solicita que tal proposta seja votada pela Assembleia. Colocada a votação a 

possibilidade de o responsável pela contabilidade da União de Freguesias estar presente nas 

reuniões de Assembleia de Freguesia, a mesma foi aprovada por unanimidade. ----------------------  

O regimento da Assembleia anterior já previa o envio das convocatórias por mail. Ficou decidido 

que a próxima convocatória será enviada por mail e também será enviado o Regulamento do 

Cemitério para ser aprovado na próxima reunião de assembleia. ---------------------------------------- 

Também se falou que na próxima reunião seria aprovado o Regimento da Assembleia de Freguesia. 

Ainda neste ponto, o Sr. João Serrasqueiro, lembrou que no final do anterior mandato tinha sido 

feito um pedido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, para a substituição de 
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algumas árvores, na Zona de Lazer da Urbanização do Chão do Outeiro, que tinham perdido no 

verão passado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente do Executivo desejou a todos Boas Festas e um bom ano de dois mil e dezoito. ----- 

O Presidente da Assembleia referiu que é importante trabalharmos todos em conjunto, remarmos 

todos para o mesmo lado. Deu as Boas Festas a todos. Depois deu a palavra à D. Margarida Duque 

Vieira, que esteve a assistir à reunião de Assembleia. A D. Margarida felicitou os membros eleitos 

e fez votos que esta União de Freguesias tenha a preocupação de uma maior transparência e que 

houvesse uma maior participação da população. Defende que deveria haver uma reunião mensal 

do Executivo que deveria ser aberta ao público, devidamente divulgada para a população poder 

participar.- Questionou ainda onde poderá ser consultado o Orçamento que foi agora provado pela 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente do Executivo esclareceu que os documentos poderão ser consultados no horário de 

atendimento da União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se redigiu a presente 

ata, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos seus 

Secretários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

_____________________________________________________________________________ 

(Albano Lucas) 

 

Primeira Secretária: 

_____________________________________________________________________________ 

(Ana Sofia Pereira) 

 

Segundo Secretário: 

____________________________________________________________________________ 

(João Serrasqueiro) 

  


