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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 26 DE SETEMBRO DE 2020 

 

----- Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu a Assembleia de Freguesia 

de Vilar de Mouros, em sessão ordinária, no edifício da Sede do Centro de Instrução e Recreio 

Vilarmourense, sob a presidência de Maria Amélia Gonçalves Guerreiro, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

----- Ponto um: Período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 27 de Junho de 2020. ------------------ 

----- Ponto três: Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

Art.º 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto quatro: Discussão e aprovação, em minuta, da proposta de Revisão Orçamental. ------- 

----- Ponto cinco: Discussão e aprovação, em minuta, de alteração de Regulamento de Taxas do 

Cemitério de Vilar de Mouros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto seis: Período de intervenção do público. ---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ------------------------------------------------------------- 

----- Neste ponto da ordem de trabalhos inscreveram-se os membros Julieta Pires e Raúl Torres. 

O membro Julieta Pires, começou por pedir um esclarecimento ao Executivo, nomeadamente 

quanto ao ponto de situação das obras do saneamento e das condutas de gás. Continuou pedindo 

uma explanação relativamente à Pandemia causada pela Covid-19, designadamente se na 

Freguesia de Vilar de Mouros tinha sido reportada alguma situação de emergência social que 

tivesse chegado ao conhecimento do Executivo e se, de alguma forma, houve a necessidade de 

atuar. Prosseguiu, no uso da palavra, para deixar uma nota sobre o “Drive-In”, referindo que o 

conhecimento que tem é que o mesmo foi um êxito e, continuou questionando o Executivo se o 

referido evento será para repetir em anos vindouros. Já o membro Raúl Torres relembrou o 

Executivo da necessidade da instalação de um abrigo de passageiros, no lugar do Funchal, tendo 

agora em conta que o início do ano escolar já começou. Prosseguiu, salientando a necessidade de  
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se proceder à marcação da Estrada do Funchal, uma vez que a mesma poderá constituir um perigo 

para os utentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Após terem sido ouvidas as intervenções acima descritas, o Presidente da Junta pediu a 

palavra para explicar as questões colocadas pelos membros. Em resposta às questões colocadas 

pela Eleita Julieta Pires referiu que, quanto ao saneamento, a informação que o Executivo dispõe 

é que se prevê a conclusão das obras até ao final do ano em curso e, que, o funcionamento ocorra 

no início do próximo ano. No que diz respeito às condutas de gás explicou que, numa primeira 

fase, a obra irá, apenas, atravessar a freguesia, mas que a informação que tem é que a mesma irá 

expandir-se e passar a cobrir a freguesia no seu todo. Quanto ao “Drive-In”, concordou com a 

Eleita Julieta Pires e referiu que o evento correu muito bem. Continuou explicando que a ideia 

surgiu da Câmara Municipal, tendo como intuito não deixar passar em branco a data em que se 

realizaria o festival. Terminou, dizendo que, caso a Pandemia se prolongue esta será uma boa 

alternativa e que, dessa forma, se justifica a sua repetição. Em resposta às questões colocadas 

pelo Eleito Raúl Torres, o Presidente da Junta começou por explicar que o Executivo decidiu que, 

por ser mais central e até mais aglutinador de crianças e de população em geral, que faria mais 

sentido implementar o abrigo de passageiros no Largo do Encontro. Para tanto, afirmou que a 

obra avançaria no início do próximo ano. Relativamente à marcação da estrada explicou que o 

Executivo continua a aguardar que a Câmara Municipal disponibilize a verba para que se possa 

avançar com a mesma. Por último, quanto à questão da Covid-19, o Presidente da Junta 

mencionou que não houve registos significativos de casos. Houve, de facto, um idoso que pediu 

apoio de alimentos à Câmara Municipal. Mais referiu que a Junta de Freguesia tem estado a 

acompanhar e a dar apoio aos idosos do Centro de Convívio, apesar de o mesmo se encontrar 

encerrado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 27 de Junho de 2020----------------------- 

-----Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e 

sete de Junho de dois mil e vinte, enviada a todos os membros com a devida antecedência, foi 

aberta a discussão, não havendo intervenções dos delegados. ---------------------------------------------- 
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Este ponto foi colocado à votação, tendo sido aprovado com seis votos a favor e uma abstenção. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- Ponto três: Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

Art.º 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro --------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao ponto número três da ordem de trabalhos, informação escrita do presidente da 

Junta, nos termos da alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, o Presidente 

da Junta apresentou 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 27 de Junho de 2020 e, ainda, a situação financeira da Junta 

de Freguesia que já tinha sido previamente enviada para conhecimento aos membros da 

assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra, a Presidente da Assembleia de Freguesia congratulou a Junta de Freguesia 

pela obra levada a cabo na Capela da Sr.ª do Encontro, referindo que a mesma está muito bonita. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto quatro: Discussão e aprovação, em minuta, da proposta de Revisão Orçamental ----- 

-----Neste ponto da ordem de trabalhos foi feita uma pequena abordagem pelo Tesoureiro, na 

qual explicou que em causa está uma redução do orçamento devido à não realização do festival. 

Por esse motivo, a Junta de Freguesia não recebeu 20.000,00 € da Câmara Municipal, nem 

17.500,00 € do Consórcio. Nesse sentido, o Executivo ajustou o orçamento com base na falta 

dessa receita nos seus cofres. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, este ponto foi colocado à votação, tendo 

sido aprovado por unanimidade. A minuta foi aprovada, também, por unanimidade. ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto cinco: Discussão e aprovação, em minuta, de alteração de Regulamento de Taxas do 

Cemitério de Vilar de Mouros --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Neste ponto da ordem de trabalhos foi feita uma pequena abordagem pelo Tesoureiro, na 

qual explicou que em causa está o facto de existirem muitas sepulturas ao abandono no Cemitério 

da freguesia e, ainda, de urgir proceder à atualização dos concessionários. ----------------------------- 
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----- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, este ponto foi colocado à votação, tendo 

sido aprovado por unanimidade. A minuta foi aprovada, também, por unanimidade. ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar foi encerrada esta reunião, de que se lavrou a presente ata 

que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pela mesa desta Assembleia de Freguesia. --------- 

------- A presente ata é composta por quatro páginas devidamente numeradas. ----------------------- 

 

A Primeira Secretária O Segundo Secretário A Presidente da Mesa 

______________________ 

(Isabel Felicíssimo) 

______________________ 

(Jorge Barros) 

______________________ 

(Amélia Guerreiro) 

 

 

 


