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ATA NÚMERO TRÊS DE 2021 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos 

reuniram em sessão ordinária, devidamente convocada, em Póvoa de Rio de Moinhos, no edifício 

da Casa da Cultura, 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. – Aprovação da venda do Dumper; ------------------------------------------------------------------------------ 

2.3. – Aprovação da transferência de saldo da Execução Orçamental do ano de 2020 para a Receita 

Orçamental do ano de 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4. – Aprovação de minutas para Tribunal de Contas: ----------------------------------------------------------- 

2.4.1. – Minuta Plano de Prevenção de Riscos de Gestão; ------------------------------------------------------- 

2.4.2. – Minuta das Normas de Controlo Interno; ------------------------------------------------------------------ 

2.4.3. – Minuta de Regulamento e Inventário; ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Senhor Ricardo Martinho. 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, tendo-se 

inscrito a Sra. Silvia Lourenço. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Foi dada a palavra à Sra. Silvia Lourenço que questionou o Executivo acerca de uma pedra 

existente acima da Rua Cabecinho do Amaro, a qual está naquele local há bastante tempo sem que 

haja sentido de ali permanecer. Chamou ainda a atenção para o estado do muro do Senhor Manuel 

Prata, sito na Urbanização do Chão do Outeiro em frente à garagem do Senhor Filipe, dado que está 

a cair colocando em perigo quem ali possa passar. ---------------------------------------------------------------- 

--- Em reposta à primeira questão apresentada, a Sra. Lucinda informou que no passado este 

assunto tinha sido remetido para a Câmara Municipal de Castelo Branco e desta para a Polícia. 

Houve na altura conhecimento de que a proprietária terá sido notificada para a resolução do 

problema. No que se refere ao muro, o Sr. Presidente do Executivo informou que falou com o 

proprietário do muro há sensivelmente duas semanas a alertar para a responsabilidade e para o 

perigo tendo-se este comprometido a regularizar a situação reparando o muro. ------------------------- 

--- Em seguida, passou-se ao período da ordem do dia, com a informação do Sr. Presidente acerca 

dos trabalhos da Autarquia. O Sr. Presidente informou a Assembleia que foram limpas ruas das duas 

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

freguesias; foi efetuada a manutenção e limpeza dos jardins; foram limpos os recreios das escolas e 

do Centro de Convívio em Caféde; foi cortada a erva e efetuada a manutenção em alguns caminhos 

rurais;  limpou-se o recinto junto à ermida de Santa Águeda; estão a ser reparados os bancos da 

estátua de homenagem ao moleiro; foram trocadas as portas da escola do primeiro ciclo; foi 

assinalado o Dia Mundial da Criança com a oferta de um livro de literatura infantil “1 Xícara de 

Partilha” e gelados. As crianças do jardim-escola passaram o dia no moinho; sempre que solicitado, 

continuou-se a transportar os habitantes da aldeia até ao local de vacinação da COVID-19; realizou-

se a apresentação da monografia de Póvoa de Rio de Moinhos, no passado dia 10 de junho. 

Informou ainda que está disponível um novo serviço na Junta de Freguesia, que se trata de um 

terminal de pagamento automático (TPA) que permitirá efetuar pagamentos eletrónicos. ------------ 

---- Terminado o ponto anterior, passou-se ao ponto dois, ponto dois. Dada a aquisição da máquina 

retroescavadora aprovada na última Assembleia, decidiu o Executivo colocar a votação da 

Assembleia a venda o dumper, dada a sua reduzida utilização, tendo informado que embora já 

tenham recebido ofertas a venda será sempre efetuada à melhor proposta apresentada. A venda 

do dumper foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------- 
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---- Passou-se de seguida ao ponto dois, ponto três referente à Segunda Alteração Modificativa do 

Orçamento do ano de 2021, refletindo a transferência do saldo de 20.952,49 € (vinte mil, 

novecentos e cinquenta e dois euros, quarenta e nove cêntimos) da execução orçamental do ano 

de 2020 para a receita orçamental do ano 2021. Esta verba reforçou as rúbricas “Viadutos, 

arruamentos e obras complementares”, “Viação rural” e “Outros”. A alteração modificativa foi 

colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

---- Ponto dois, ponto quatro, referente à aprovação de minutas para o Tribunal de Contas. O Sr. 

Presidente do Executivo informou que as Minutas agora colocadas a apreciação e votação decorrem 

de proposta da empresa que apoia na contabilidade da União de Freguesias, dada a elevada 

probabilidade de virem a ser solicitadas pelo Tribunal de Contas. As minutas foram apreciadas e 

votadas individualmente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto dois, ponto quatro, ponto um: a Minuta Plano de Prevenção de Riscos de Gestão foi 

colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

--- Ponto dois, ponto quatro, ponto dois: em relação à Minuta das Normas de Controlo Interno, 

foram debatidos em particular o ponto 2 do artigo 23º, referente à contratação de empréstimos, e 

o artigo 24º, relativo aos documentos de prestação de contas.  A Assembleia deliberou que a 

freguesia poderá celebrar contratos de locação financeira para bens móveis por um prazo máximo 

de quatro anos e que o montante das dívidas da freguesia a terceiros, excluindo as relativas a 

contratos de empréstimo de curto prazo ou aberturas de crédito, não poderá ultrapassar os dez por 

cento das suas receitas totais arrecadadas no ano anterior. A Minuta das Normas de Controlo 

Interno foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------- 

--- Ponto dois, ponto quatro, ponto três: a Minuta de Regulamento e Inventário foi colocada a 

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

----- No último ponto da ordem de trabalhos a Sra. Lucinda questionou se a GNR tem andado a 

sinalizar terrenos, cujos proprietário não tenham procedido à sua limpeza, em toda a freguesia ou 

terá sido apenas no Chão do Outeiro. O Sr. Presidente do Executivo informou que as autoridades 

ter-se-ão deslocada àquela zona por ter havido denúncia. O Sr. Presidente informou ainda os 

presentes que foram solicitados à União de Freguesia dois pareceres para construção na 

Urbanização do Chão do Outeiro e que a o espaço do antigo posto médico na Póvoa de Rio de 

Moinhos foi requalificado aquando das obras no salão da Junta e que o mesmo terá como finalidade 
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albergar pessoas, nomeadamente os peregrinos dos Caminhos de Santiago, e que a ideia é passar a 

designar-se “Albergue de São Lourenço” em homenagem ao padroeiro da Póvoa de Rio de Moinhos. 

Informou ainda que já houve contactos com a associação dos caminhos de Santiago que se 

manifestou muito interessada. Esta infraestrutura poderá trazer algum dinamismo à freguesia e 

serão apresentadas mais informações assim que haja mais desenvolvimentos. --------------------------- 

---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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