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JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 27 DE JUNHO/2020 

 

 Nos termos da alínea e) do n.º2 do Art.º9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, e no âmbito 

das suas competências, Carlos Alberto da Cunha Alves, Presidente da Junta de Vilar de Mouros 

apresenta à Assembleia de Freguesia a informação escrita da situação financeira da freguesia, 

bem como as atividades mais relevantes desenvolvidas desde a última reunião da Assembleia 

de Freguesia realizada em 21 de dezembro de 2019 até à presente data: 

 

1. Representação externa 

 Reunião com o presidente da Câmara e consórcio para debater assuntos relativos ao 

Festival de Vilar de Mouros; 

 Reunião na Câmara Municipal para debater assuntos relacionados com a Praia Fluvial; 

 

2. Vias de Comunicação, Largos e Logradouros 

 

 Limpeza de bermas e valetas em diversos arruamentos; 

 Limpeza do Largo do Casal e Largo Dr. António Barge; 

 Reconstrução de mesas no parque de merendas do Largo Dr. António Barge; 

 Desobstrução e limpeza do Caminho do Passal; 

 Realização de podas de árvores; 

 Plantação de árvores no Largo Dr. António Barge; 

 Prossecução da obra de mudança da Capela da Sra. do Encontro; 

 Montagem dos WCs no Largo Dr. António Barge. 

 

3. Ação Social / Educação  

 Continuação de apoio ao funcionamento do centro de convívio de idosos, bem como o 

transporte semanal; 

 Desenvolvimento atividades de expressão plástica, atividades cognitivas e atividades de 

desenvolvimento pessoal e social, com acompanhamento de uma profissional do foro; 

 Participação dos utentes do Centro de Convívio em diversas atividades promovidas pela  

Câmara Municipal de Caminha, nomeadamente a festa de Carnaval; 
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 Encerramento temporário do Centro de Convívio no dia 15 de março. 

 

 

4. Saneamento e Salubridade 

 Esvaziamento da fossa sética da Aveleira; 

 Reparação de buracos em artérias da freguesia que se encontram em mau estado devido 

às obras de saneamento. 

 

5. Voluntariado 

 Continuação do transporte dos idosos a Caminha, com contributo voluntário de um 

vilarmourense. 

 

6. Diversos 

 Colaboração com CIRV, através da cedência da carrinha ao grupo dos Reis; 

 Aquisição de vassouras, pás e regadores para o Cemitério de Vilar de Mouros; 

 Diversas diligências no sentido de recuperar a caixa ATM, alvo de furto no início do 

presente mês; 

 Informatização dos números de polícia da freguesia de Vilar de Mouros; 

 Informatização das inumações do Cemitério de Vilar de Mouros; 

 Apoio aos Encarregados de Educação durante a época pandemia. 

 

7. Situação Financeira da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros 

 Controlo orçamental das receitas de 1 de janeiro de 2020 a 31 de maio de 2020; 

 Controlo orçamental das despesas de 1 de janeiro de 2020 a 31 de maio de 2020; 

 Gráfico com a evolução das despesas e receitas. 
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Vilar de Mouros, 20 junho de 2020 

O Presidente da Junta, 

 

__________________________________ 

(Carlos Alberto da Cunha Alves) 


