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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 27 DE JUNHO DE 2020

----- Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 21 de dezembro de 2019. ---------------------- Ponto três: Informação escrita do presidente da Junta, nos termos da alínea e) do nº2 do Art.º
9º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Discussão e aprovação, em minuta, do Relatório de Gestão e Conta de Gerência
de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco: Discussão e aprovação, em minuta, da proposta de Revisão Orçamental. ------------- Ponto seis: Período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presidente da mesa cumprimentou todos os presentes e começou por registar a presença
do membro Cristóvão Rodrigues Fernandes que substituiu a primeira secretária Isabel Felicíssimo.
De seguida, a convite da presidente da mesa, foi nomeado, para a presente reunião, como
segundo secretário, Cristóvão Rodrigues Fernandes. Após a mesa estar composta, a presidente da
mesa leu a ordem de trabalhos e abriu a sessão. -------------------------------------------------------------------- Antes de iniciar o cumprimento da ordem de trabalhos, o executivo apresentou uma proposta
à mesa para ser incluída na ordem do dia. A mesa colocou à votação da assembleia a aceitação da
inclusão da mesma, tendo sido aprovada por unanimidade, passando de imediato à discussão. –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Análise, discussão e aprovação de proposta de celebração de contrato com a Caixa de
Crédito Agrícola para instalação de Caixa Multibanco no edifício da Junta de Freguesia. -------------- O presidente da Junta tomou a palavra para referir que, após o assalto à caixa multibanco
instalada na sede da Junta de Freguesia, tomou este executivo conhecimento, através do Gestor
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de Património da Caixa de Crédito Agrícola que, em função dos vários assaltos já registados,
dificilmente a caixa multibanco seria reposta. Em face disso, a Junta de Freguesia, tal como lhe
competia, desenvolveu todos os esforços e levou a cabo diversas diligências, no sentido de
preservar a caixa multibanco na freguesia. --------------------------------------------------------------------------- Após vários contactos, o presidente da Junta informou que a Caixa de Crédito Agrícola
solicitou à Junta de Freguesia que equacionasse a assunção de custos em situações em que a
rentabilidade do equipamento seja negativa, num montante máximo de duzentos euros por mês
com apuramento da rentabilidade trimestral. ----------------------------------------------------------------------- De seguida, a proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada com seis votos a favor e
uma abstenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------- No primeiro ponto da ordem de trabalhos inscreverem-se os membros Julieta Alves e Raúl
Torres.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Julieta Alves iniciou a sua intervenção enaltecendo a conclusão da obra do jardim infantil, que
foi fruto do projecto “Orçamento participativo”. Lamentou, no entanto, a privação do mesmo, em
período de pandemia, pelas crianças. ---------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu a sua intervenção, mencionando que, na última Assembleia, já havia sido dito pelo
Sr. Presidente da Junta que a marcação da Estrada do Funchal ainda não tinha sido executada,
mas que já tinha sido solicitada à Câmara Municipal. Aproveitou o ensejo, para referir que seria
uma boa oportunidade para solicitar, também à Câmara Municipal, que a Estrada de Marinhas
fosse marcada, uma vez que a actual marcação se encontra bastante desgastada e pouco visível.----- Julieta Alves referiu, ainda, a necessidade de remover as terras acumuladas nas bermas e
valetas, de forma a que não se junte entulho e promova o crescimento de novas ervas. ---------------- Por sua vez, Raúl Torres relembrou a necessidade de uma paragem de autocarro no Lugar do
Funchal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após terem sido ouvidas as intervenções acima descritas, o Presidente da Junta pediu a
palavra para explicar as questões colocadas pelos membros. Deste modo, reiterou as declarações
da Eleita Julieta Pires no que concerne ao Parque Infantil, salientando que, também a Junta de
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Freguesia se congratulava pela conclusão dessa obra e, pelo facto da freguesia estar, finalmente,
dotada de um parque infantil capaz de servir as necessidades das nossas crianças. E, ainda, por
ser a única freguesia do concelho que não tinha, ainda, um parque infantil. Aproveitou, também,
para chamar à atenção que o terreno onde foi implantado o parque infantil foi doado ao CIRV, há
já vários anos, pela Junta de Freguesia, precisamente com este fim, ou seja, ser lá colocado um
parque infantil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No que concerne à questão da limpeza de bermas e valetas, o Presidente da Junta explicou
que o seu Executivo tem optado por levar a cabo diversas obras, não se focando unicamente na
limpeza de bermas e valetas, pois considera que dessa forma vai ao encontro das necessidades
da população.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 28 de dezembro de 2019----------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e
oito de dezembro de dois mil e dezanove, enviada a todos os membros com a devida
antecedência, foi aberta a discussão, não havendo intervenções dos delegados. -------------------------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 nº 2 do
Art.º 9º 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 nº2 do Art.º 9º 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 Dezembro de dois mil e dezanove até à presente data, 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 Eleita Julieta Pires questionou o Executivo acerca das receitas resultantes
da realização do Festival, nomeadamente se este ano a Junta de Freguesia iria receber o montante
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acordado, dado que o evento não se irá realizar.------------------------------------------------------------------- A esta questão foi esclarecido pelo Presidente da Junta que, de facto, este ano essa receita
não iria entrar nos cofres da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Discussão e aprovação, em minuta, do Relatório de Gestão e Conta de
Gerência de 2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Passando ao quarto ponto da ordem de trabalhos, análise, em minuta, da Conta de Gerência
de 2019, enviada a todos os membros com a devida antecedência, o presidente da Junta de
Freguesia tomou a palavra para referir as principais obras realizadas e concretizadas no ano de
2019, nomeadamente a concretização da repavimentação da Estrada do Funchal em betuminoso,
repavimentação da Estrada da Ponte em cubo, alargamento de curva na Estrada do Funchal,
pavimentação de troço da Estrada dos Barros Negros, aquisição de dois terrenos no Largo Dr.
António Barge, fibra óptica, diversos registos de terrenos, no âmbito do programa Bupi, plantação
de árvores com apoio do BPI, início da mudança da capela da Sra. do Encontro e o grande sucesso
que foi a edição do Festival. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi aberta a discussão e não havendo inscrições procedeu-se à votação. A conta de gerência
de 2019 foi aprovada com quatro votos a favor e três abstenções. De igual modo, a minuta foi
aprovada com quatro votos a favor e três abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Discussão e aprovação, em minuta, da Proposta de Revisão Orçamental ----------- Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, análise, em minuta, de proposta de revisão
orçamental, enviada a todos os membros com a devida antecedência. Foi aberta a discussão e
não havendo inscrições procedeu-se à votação. ----------------------------------------------------------------------A Revisão Orçamental que visava incluir o saldo da gerência anterior, foi aprovada com quatro
votos a favor e três abstenções. De igual modo, a minuta foi aprovada com quatro votos a favor e
três abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto sete: Período de intervenção do público --------------------------------------------------------------- Neste ponto da ordem de trabalhos não houve qualquer intervenção. -----------------------------
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------ 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 cinco páginas devidamente numeradas.--------------------------

O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário

A Presidente da Mesa

______________________

______________________

______________________

(Jorge Barros)

(Cristóvão Fernandes)

(M. Amélia Guerreiro)

