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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

----- Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Vilar de Mouros, em sessão ordinária, no edifício da Sede da Junta de Freguesia, 

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 setembro 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: Análise e aprovação, em minuta, das Grandes Opções do Plano para 2020.----- 

----- Ponto cinco: Análise e aprovação, em minuta, do Orçamento para 2020.--------------------------- 

----- Ponto seis: Análise e aprovação, em minuta, do Protocolo de Colaboração celebrado 

entre a Freguesia de Vilar de Mouros e o Município de Caminha. ------------------------------------ 

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

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

----- A presidente da Assembleia cumprimentou todos os presentes, leu a ordem de trabalhos e 

abriu a sessão. A reunião teve início com a ausência do membro Jorge Maria Feital, que chegou 

no decorrer do quarto ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

----- No primeiro ponto da ordem de trabalhos inscreverem-se os membros Julieta Alves, José 

António Vilarinho e Raúl Torres.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Julieta Alves solicitou a intervenção da Junta de Freguesia na resolução do problema de 

iluminação pública junto à Casa Mortuária, bem como a substituição das lâmpadas exteriores da 

referida casa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por sua vez, José António Vilarinho questionou o executivo para que o mesmo fizesse um 

ponto de situação relativamente à obra de execução do saneamento na freguesia. ------------------ 
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----- Por último, Raúl Torres referiu a importância de marcar as faixas de rodagem na estrada do 

funchal, bem como a necessidade de criar uma paragem de autocarro no Lugar do Funchal, 

inexistente neste Lugar da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta, o presidente da Junta referiu que o problema da iluminação pública é 

transversal a toda a freguesia. Acrescentou que, nos últimos tempos, a EDP não tem respondido 

às necessidades alegando escassez de meios. Relativamente à Casa Mortuária, o presidente de 

Junta agradeceu o alerta pois desconhecia o facto de as lâmpadas não estarem a funcionar. ------ 

----- Relativamente à recente paragem das obras de saneamento, o presidente da Junta 

desconhece o motivo. Acrescentou que as condições meteorológicas dificultam as obras e que a 

própria Junta de Freguesia, com meios próprios, tem resolvido diversas situações em caminhos 

onde a reposição do pavimento ainda não foi realizada. ------------------------------------------------------ 

----- No que concerne à marcação da Estrada do Funchal, referiu que o pedido já deu entrada 

nos serviços da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por último, referiu que neste momento o local destinado à paragem de autocarro no Lugar 

do Funchal está a ser utilizado como estaleiro no âmbito das obras do saneamento, mas no 

decorrer do ano a obra será realizada. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 27 de setembro de 2019------------------ 

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

sete de setembro 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 cinco votos a favor e uma 

abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----- 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 ---------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 setembro de dois mil e dezanove até à 

presente data, através de uma projeção apresentada pela secretária Ana Barreiros. O 

tesoureiro, João Arieira, continuou, apresentando a situação financeira da Junta de Freguesia 

que já tinha sido previamente enviada para conhecimento aos membros da assembleia. ----------- 

----- Foi, também, apresentado um documento realizado e cedido pelo consórcio que contém o 

balanço, bem como dados estatísticos, da última edição do Festival de Vilar de Mouros.------------ 

----- Após a apresentação eletrónica, o Presidente da Junta informou a Assembleia que tomou 

conhecimento que uma conduta de gás natural irá passar em Vilar de Mouros, ligando Caminha 

a Vila Nova de Cerveira. Esta conduta, considerada de utilidade pública, possibilitará, a curto 

prazo, o acesso ao gás natural a todos os vilarmourenses mas provocará a abertura de valas em 

diversos arruamentos, nomeadamente a recém-pavimentada a Estrada do Funchal. ----------------- 

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

----- Ponto quatro: Análise e aprovação, em minuta, das Grandes Opções do Plano para 2020--- 

----- Passando ao quarto ponto da ordem de trabalhos, análise, em minuta, das Grandes Opções 

do Plano para 2020, enviada a todos os membros com a devida antecedência, através de uma 

projeção apresentada pelo tesoureiro João Arieira. ------------------------------------------------------------  

----- Foi aberta a discussão, tendo-se inscrito Jorge Maria Feital, que questionou que suportará 

os encargos financeiros da mudança da Capela da Sra. do Encontro. Questionou, também, o 

motivo pelo qual o Caminho a Aveleira, bem com o Caminho da Buraca e respetivo muro não 

estarem contemplados no plano de atividades para o próximo ano. -------------------------------------- 

----- O presidente da Junta esclareceu que se aproveitou a oportunidade da cedência de terreno, 

bem como a anuência da Irmandade dos Passos para a mudança da Capela e, naturalmente, que 

será a Junta de Freguesia a assumir as despesas, uma vez que é de utilidade pública o 

alargamento da curva onde se localiza. ---------------------------------------------------------------------------- 
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----- Relativamente ao Caminho da Aveleira, referiu que existem vários caminhos nesta situação, 

resultado das obras de saneamento que a Junta de Freguesia é alheia. Relativamente ao 

Caminho da Buraca, o presidente da Junta referiu que existem vários caminhos que necessitam 

de intervenção e que nem sempre é possível atender a todas situações.--------------------------------- 

----- De seguida, o ponto foi colocado a votação, tendo sido aprovado 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: Análise e aprovação, em minuta, do Orçamento para 2020--------------------------

----- Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, análise, em minuta, das Grandes Opções 

do Plano para 2020, enviada a todos os membros com a devida antecedência. Foi aberta a 

discussão e não havendo inscrições procedeu-se à votação. ------------------------------------------------- 

------O orçamento foi aprovado com quatro votos a favor e três abstenções. De igual modo a 

minuta foi aprovada com quatro votos a favor e três abstenções. ----------------------------------------- 

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

----- Ponto seis: Análise e aprovação, em minuta, do Protocolo de Colaboração celebrado 

entre a Freguesia de Vilar de Mouros e o Município de Caminha ----------------------------------- 

----- Passando ao sexto ponto da ordem de trabalhos, análise e aprovação, em minuta, do 

protocolo de colaboração celebrado entre a Freguesia de Vilar de Mouros e o Município de 

Caminha para o ano de 2020. Foi aberta a discussão e não havendo inscrições procedeu-se à 

votação. Este ponto foi aprovado com cinco votos a favor e duas abstenções. A minuta foi, de 

igual modo, aprovada com cinco votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------------- 

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

----- Ponto sete: Período de intervenção do público ----------------------------------------------------------- 

----- Neste ponto da ordem de trabalhos não houve qualquer intervenção. ----------------------------- 

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

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

 

A Primeira Secretária O Segundo Secretário A Presidente da Mesa 

______________________ 

(Isabel Felicíssimo) 

______________________ 

(Jorge Barros) 

______________________ 

(M. Amélia Guerreiro) 

 


