-------------------------------------------------------ATA DOIS---------------------------------------------------------Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez horas, na freguesia de
Rendufe, no edifício da sede da junta de freguesia Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, sita no
lugar de Igreja, da freguesia de Rendufe, reuniu em sessão ordinária a assembleia de freguesia
de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte.---------------------------------------------------------------------------A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: Discussão e aprovação do
relatório de atividades e prestação de contas do ano 2017; Discussão e aprovação da primeira
revisão ao orçamento para 2018; Discussão e aprovação de abertura do mapa de pessoal 2018;
Discussão e aprovação da minuta do aviso de abertura de procedimento concursal para a
regularização de situações de precariedade, ao abrigo da Lei nº 112/2017 de 29 de Dezembro;
Outros assuntos de interesse da Freguesia.--------------------------------------------------------------------Aberta a sessão e feita chamada de presenças dos membros da assembleia, não se registou
nenhuma ausência.---------------------------------------------------------------------------------------------------Antes dos assuntos registados na ordem do dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior.
Lida e levada a votação, foi aprovada por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do
Senhor Manuel Matagueira Pereira, justificando a votação com facto de não ter assistido a todos
os pontos da reunião anterior.------------------------------------------------------------------------------------Após leitura da ata, foi dado a conhecer à assembleia a receção de correspondência, no caso,
dirigido ao presidente a mesa de assembleia, onde constou uma carta do membro da assembleia
de Freguesia, o Senhor Manuel Matagueira Pereira, na qual manifestou a vontade de receber
em mão e em formato papel, todos os documentos sujeitos a debate e votação, conforme
constem nas respetivas convocatórias das reuniões ordinárias. Após exposição do assunto e
levado a debate pelo Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, ficou decidido, por
concordância unânime da Assembleia de Freguesia, a entrega de toda a documentação, em
papel, bem como as respetivas convocatórias, com recurso a recibo de entrega de documentos
em detrimento do serviço CTT, como era prática até então.----------------------------------------------Passando-se de seguida ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, onde foi colocado a discussão
o relatório de atividades e prestação de contas do ano 2017, o qual foi abordado e explicado
sucintamente pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia.--------------------------------------------Neste ponto, pediu a palavra o membro da assembleia, o Senhor Manuel Matagueira Pereira,
questionando o ponto de situação referente aos pagamentos dos trabalhos efetuados no
caminho dos Ribeiros e na Casa Mortuária de Labrujó. Em resposta, o Senhor Presidente da Junta
de Freguesia disse que os referidos trabalhos ainda não haviam sido liquidados. Ainda em
relação a este ponto, o senhor Manuel Matagueira Pereira, solicitou à Junta de Freguesia alguns
documentos, nomeadamente, a cópia da ata de aprovação do caminho dos Ribeiros e do
caminho dos Poços e respetivas cópias de Memória Descritiva e cópia do extrato bancário à data
de trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete. Em resposta ao solicitado, o senhor
Presidente da Junta de Freguesia prontamente mostrou-se disponível para reunir a
documentação e comprometeu-se, perante a mesa, entregar os documentos diretamente ao
requisitante. Encerrado este tópico, não se verificando mais intervenções, o presidente da mesa
da Assembleia de Freguesia colocou a votação o documento em análise, sendo este aprovado
por maioria com abstenções dos membros Nuno Sousa e Manuel Matagueira.----------------------No ponto número dois, Discussão e aprovação da primeira revisão ao orçamento para 2018, o
Presidente da Assembleia, convidou o Senhor Presidenta da Junta a apresentar uma breve
explicação sobre o ponto, destacando que a revisão apenas se deve à transição do saldo
transitado do ano anterior. Realizada a intervenção do Senhor Presidenta da Junta de Freguesia
e não se registando pedidos de esclarecimento para este ponto, foi levado a votação, na qual
foi aprovado por maioria, com abstenção do Senhor Manuel Matagueira.-----------------------------

Posteriormente, no ponto número três da ordem de trabalhos, Discussão e aprovação de
abertura do mapa de pessoal para 2018. Aberta a discussão para o presente ponto, registou-se
o pedido de intervenção do Senhor Manuel Matagueira Pereira e do Senhor Nuno Fernando
Pereira de Sousa. Dada a palavra ao Senhor Manuel Matagueira, este iniciou a sua narrativa
questionando a necessidade de um assistente operacional para por ao serviço da junta de
freguesia contrato por tempo indeterminado. Prosseguiu o Senhor Nuno Sousa, interrogando
os benefícios, a benfeitoria trazida à Freguesia e o equilíbrio financeiro associado ao encargo.
Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, este começou por referir e
enquadrar a necessidade de um assistente operacional a tempo inteiro, enumerando as várias
necessidades quotidianas ao bom funcionamento das várias vertentes associadas à Junta de
Freguesia. Em relação à sustentabilidade económica, remeteu para o montante recebido do
município refente ao transporte escolar, afirmando que tal valor permite cumprir com a
totalidade do vencimento associado ao cargo.----------------------------------------------------------------Não se registando mais nenhuma intervenção nem pedido de esclarecimento adicional, o
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia levou o ponto a votação, sendo este aprovado
por maioria, com dois votos contra dos membros da assembleia, Manuel Matagueira e Nuno
Sousa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto seguinte, discussão e aprovação da minuta do aviso de abertura de procedimento
concursal para regularização de situações de precariedade, ao abrigo da Lei nº 112/2017 de 29
de Dezembro. Neste ponto não se registaram inscrições, pelo facto da grande parte do conteúdo
deste ponto ter sido debatido no âmbito do tópico anterior. Levado a votação, este foi aprovado
por maioria, com dois votos contra dos membros Manuel Matagueira e Nuno Sousa, que
remeteram as exposições para o ponto anterior.-------------------------------------------------------------Passado ao último ponto da ordem do dia, outros assuntos do interesse da Freguesia, o Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia registou dois pedidos de inscrições do Senhor
Manuel Matagueira e o Senhor Nuno Sousa. Por ordem de inscrição, o senhor Manuel
Matagueira começou por pedir esclarecimentos ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia em
relação ao ponto de situação referente ao terreno do Senhor Manuel Antunes de Lima. ---------Citando que este terreno teria sido alargado indevidamente para o baldio ainda à data do
mandato em que o membro da assembleia era Presidente da Junta de Freguesia.------------------Solicitou esclarecimentos em relação ao talhão esquerdo do Cemitério de Rendufe,
questionando o ponto de situação referente a uma sepultura.-------------------------------------------Continuou, solicitando esclarecimentos em relação a uma eventual contrapartida por parte da
EDP, em relação à exploração da mini-hídrica, em benefício da freguesia.-----------------------------Concluiu, expondo casos de má utilização dos utentes no deposito de aterro da antiga pedreira
da travanca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a intervenção à primeira inscrição no ponto, foi dada a palavra ao Senhor Presidente
da Junta de Freguesia que por ordem dos assuntos, esclareceu que em relação ao terreno do
Senhor Manuel Antunes de Lima, desconhecia o sucedido e que tomaria as diligências
apropriadas. Relativamente à sepultura no talhão esquerdo do cemitério de Rendufe, referiu
que foi autorizado, a título provisório, a aplicação de uma estrutura granítica até à data mínima
de transladação. Em questão à EDP, o Presidente da Junta, disse que se iria inteirar da situação.
Concluindo os esclarecimentos, referiu que relativamente ao aterro da antiga pedreira, será
afixada uma placa de proibição de descarga de resíduos.--------------------------------------------------Findos os esclarecimentos à primeira intervenção no tópico, foi dada a palavra à segunda
inscrição na pessoa do Senhor Nuno Sousa. Iniciou, pedindo esclarecimentos em relação ao
caminho dos Ribeiros, à fase de colocação da toponímia, o ponto de situação referente ao
abastecimento de água pública e concluiu abordando a questão das candidaturas ao PDR2020.

Terminada a intervenção à segunda inscrição no ponto, o Senhor Presidente da Mesa da
Assembleia de Freguesia concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Junta no sentido de
responder à intervenção. Iniciando por esclarecer que os trabalhos no caminho dos Ribeiros
estariam parados devido às condicionantes atmosféricas, em questão ao abastecimento da água
pública estão a ser preparados editais para dar a conhecer à população o método de requisição
da instalação dos ramais, acrescentando que a partir do período mencionado no edital, a Junta
de Freguesia deixará de ter responsabilidade no atual sistema autónomo. Relativamente à
toponímia referiu que esta se encontrava em processo de colocação das placas. Concluiu em
relação às candidaturas PDR2020 que uma delas já estava aprovada referente à reflorestação.
A candidatura relativa à desmatação e limpeza está em fase de análise.-------------------------------Depois de encerrada a sessão foi lavrada esta ata que, depois de lida e aprovada será assinada
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