
 

ATA NÚMERO DOIS DE 2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos reuniram em sessão ordinária, devidamente convocada, em Caféde, no edifício sede da 

União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, a Assembleia a União de Freguesias, 

com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Período de antes da ordem do dia; ------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Período da ordem do dia; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. - Informação do Presidente acerca dos trabalhos da Autarquia; ------------------------------------------ 

2.2. - Apreciação e votação da Prestação de Contas relativas ao ano de 2020; ----------------------------- 

2.3. - Apreciação e votação da proposta de “Nova Sinalização na EN352, Rua da Escola”; -------------- 

2.4. – Aprovação de aquisição de uma retroescavadora. --------------------------------------------------------- 

3. – Outros assuntos de interesse da União de Freguesias. ------------------------------------------------------ 

Na reunião estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia, com exceção das 

Senhoras Lucinda Martins, Cristina Castro e Sílvia Lourenço. O Executivo da União de Freguesias fez-

se representar pelos seus elementos, designadamente Presidente, Secretário e Tesoureira. ---------- 

No início da reunião, foi colocada à votação a ata da última reunião de Assembleia de Freguesia 

tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos eleitos que não estiveram presentes na 

última assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para efeitos de preenchimento do ponto relativo ao período antes da ordem do dia, o Sr. 

Presidente da Assembleia questionou se havia interessados em inscrever-se para intervir. Não 

tendo havido inscrições, passou-se de imediato ao período da ordem do dia, tendo passado a 

palavra ao Presidente do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente informou a Assembleia que foi feita a manutenção e limpeza dos jardins; 

foram limpos os recreios das escolas e do Centro de Convívio em Caféde; foram limpas as ruas das 

duas freguesias; foram limpos os cemitérios das duas freguesias; foi aplicado herbicida nas ruas 

das duas freguesias e nos dois cemitérios; foi feita a poda das árvores nas escolas, na Associação 

em Caféde, na ermida da Nossa Senhora de Valverde e nos jardins, incluindo as oliveiras do jardim 

da Devesa; foi limpo o tanque da fonte da Devesa em Póvoa de Rio de Moinhos; foi feita a 



 

manutenção de alguns caminhos rurais; limpou-se a ermida na Nossa Senhora da Encarnação; as 

palmeiras dos vasos que se encontravam junto à Igreja Matriz de Póvoa de Rio de Moinhos foram 

replantadas na Senhora da Encarnação, a pedido do Senhor Padre Miguel; a Câmara Municipal de 

Castelo Branco comprou as ruínas no cruzamento da Rua do Vale com a Travessa da Igreja, com o 

objetivo de procedermos à recuperação daquele espaço como espaço público, com passeio 

levantado e instalação de alguns bancos; informou também que se está a resolver o problema do 

entupimento da fonte em Caféde. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminado o ponto anterior, passou-se ao ponto dois, ponto dois. O Sr. Presidente do Executivo 

informou que, dadas as alterações de software de contabilidade impostas pelos novos requisitos na 

prestação de contas, os mapas enviados para apreciação são diferentes daqueles a que estávamos 

habituados, havendo inclusivamente maior quantidade de documentos a avaliar e aprovar.   Dos 

valores apresentados nos mapas, salienta-se: Saldo da Gerência Anterior, relativo ao ano de dois 

mil e dezanove, no valor de €3.190,64 (três mil, cento e noventa euros, sessenta e quatro cêntimos); 

Receitas Orçamentais no valor de €189.484,16 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta 

e quatro euros, dezasseis cêntimos); Pagamentos Orçamentais no valor de €171.257,08 (cento e 

setenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete euros, oito cêntimos. O saldo a transitar para a 

Gerência seguinte é assim de €21.182,46 (vinte e um mil, cento e oitenta e dois euros, quarenta e 

seis cêntimos). A Prestação de Contas relativas ao ano de dois mil e vinte foi colocada a votação 

tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois, ponto três, referente à apreciação e votação da proposta de “Nova Sinalização na 

EN352, Rua da Escola”. O Sr. Presidente da União de Freguesias informou que, após reuniões com a 

Eng.ª Otília da Câmara Municipal de Castelo Branco, foi executada uma proposta de alteração da 

sinalização existente nesta artéria, junto à escola em Póvoa de Rio de Moinhos. A alteração 

contempla: instalação de sinal de coexistência, obrigando à redução da velocidade máxima naquela 

zona para 20Km/h; a elevação da passadeira junto à escola; a eliminação da passadeira agora 

existente junto à habitação da Sra. Henriqueta, a qual dada a sua localização não permite a correta 

visibilidade de quem ali atravessa; a pintura no pavimento da sinalização de aproximação de escola.  

A proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------- 

----- Passou-se de seguida ao ponto dois, ponto quatro, referente à aprovação de aquisição de uma 

retroescavadora. Dado o estado atual do dumper, que não permite a execução dos regulares 



 

trabalhos de manutenção e conservação na União de Freguesias, o Executivo propõe a aquisição de 

uma retroescavadora JCB3CX, matriculada e com permissão para circulação na via pública, à 

empresa Construções Francisco Damião e Filhos, Lda, pelo valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos 

euros). A proposta de aquisição foi aprovada por maioria dos presentes, com abstenção do Sr. 

Francisco Damião, por ser parte envolvida no negócio apresentado. ----------------------------------------- 

Não havendo outros assuntos a apresentar para preenchimento do último ponto da ordem de 

trabalhos, 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 da União de Freguesias e pelos 

seus secretários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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