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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 29 DE JUNHO DE 2019

----- Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 Jorge Humberto Lages de Barros, 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 abril 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: Aprovação, em minuta, de proposta para a transferência de recursos do
Município de Caminha para a freguesia de Vilar de Mouros. ---------------------------------------------------- Ponto cinco: Discussão e aprovação do protocolo de colaboração celebrado entre a Freguesia
de Vilar de Mouros e o Município de Caminha.--------------------------------------------------------- Ponto seis: Período de intervenção do público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Devido à ausência da presidente da Mesa da Assembleia, bem como da primeira secretária e
de acordo com o regimento da Assembleia de Freguesia de Vilar de Mouros, a reunião foi
presidida pelo segundo secretário, Jorge Humberto Lages de Barros. ----------------------------------------- O presidente da mesa começou por verificar e registar a presença dos membros substitutos,
nomeadamente, Cristóvão Rodrigues Fernandes que substituiu a primeira secretária Isabel
Felicíssimo e João Miguel Porto Costa que substituiu Maria Julieta Lima Pires Alves. De seguida, a
convite do presidente da mesa, foi nomeado, para a presente reunião, como o primeiro
secretário, José António Vilarinho e como segundo secretário, Jorge Maria Feital, tendo de
seguida dado início à sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------- Neste ponto da ordem de trabalhos inscreveram-se os membros Raul Torres, José António
Vilarinho e Jorge Maria Feital. O membro Raul Torres questionou o executivo quanto ao estado
das obras na Estrada da Ponte e mencionou, ainda, a existência de um buraco no Caminho da
Quinta. Uma vez que as obras relacionadas com o saneamento básico já se encontram em fase de
reposição do pavimento, alertou para o facto da repavimentação do referido buraco, em cimento,
não fique esquecido. Por seu turno, o membro José António Vilarinho, também questionou o
executivo relativamente à evolução das obras na Estrada da Ponte, bem como qual o ponto de
situação em relação ao resto da obra do saneamento. O membro Jorge Maria Feital fez uma
observação relativa à curva do Funchal, em direcção ao Caminho da Lapa, nomeadamente para a
existência de pedra, terra e cimento que, por vezes, escorre para a estrada. Chamou, ainda, a
atenção para uma outra situação, também na Estrada do Funchal, alertando para a existência de
escoamento de esgotos para a estrada, junto às moradias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após terem sido ouvidas as intervenções acima descritas, o Presidente da Junta pediu a
palavra para explicar as questões colocadas pelos membros. Deste modo, referindo-se à obra do
saneamento na Estrada da Ponte, no Caminho da Quinta e no Caminho da Lapa, explicou que as
mesmas estiveram paradas, porquanto houve um procedimento que não foi cumprido por parte
da Câmara Municipal, que obrigava à presença de um arqueólogo, devido à antiguidade desta
freguesia. A ocultação desse procedimento obrigou a que a DRCN embargasse a obra. Porém,
adiantou, para o efeito, que na próxima segunda-feira os trabalhos iriam ser retomados.
Relativamente à questão do escoamento de esgotos na Estrada do Funchal, explicou que essa
questão nada tem que ver com a Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 27 de abril de 2019-----------------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e
sete de abril 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 3 votos a favor e uma abstenção. --
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----- 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 -------------------------------------------------------------------------- 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 junho 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apresentação eletrónica, o Presidente da Junta pediu a palavra para destacar um
conjunto de situações, que o mesmo considera de especial interesse, nomeadamente no que
concerne às obras da EN 301, dando enfoque à sua repavimentação. No que diz respeito à
bandeira azul, aproveitou para vincar o orgulho que o executivo sente por este ser o segundo ano
consecutivo em que tão importante galardão é atribuído à Praia Fluvial de Vilar de Mouros. No
que diz respeito ao esvaziamento da fossa da Ranha, mencionou a sua importância enquanto
fossa colectiva, referindo que, com a sua existência, os problemas de saúde pública e salubridade
são fortemente combatidos. Por último, fez uma menção à aquisição de dois terrenos na Chousa,
cujo negócio só agora foi possível firmar, por € 8.500,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Aprovação, em minuta, de proposta para a transferência de recursos do
Município de Caminha para a freguesia de Vilar de Mouros----------------------------------------------------Neste ponto da ordem de trabalhos foi feita uma pequena abordagem pelo Presidente da
Junta, na qual explicou que em causa está a transferência de competências do Município para as
freguesias, no que respeita ao ano de 2019. Sendo que, para o ano em curso, já se afigura muito
tardio aceitar esta transferência de competências. Continuou, explicando que, para o ano de 2020
ficaria em aberto para que possa haver negociação com a Câmara Municipal e estabelecer dire-
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trizes, na medida em que as mesmas devem vir acompanhadas de receitas ou recursos humanos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, este ponto foi colocado à votação, tendo
sido aprovado com seis votos a favor. A minuta foi aprovada por seis votos a favor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Discussão e aprovação do protocolo de colaboração celebrado entre a
Freguesia de Vilar de Mouros e o Município de Caminha---------------------------------------------------------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, a proposta foi colocada à votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. A minuta foi, de igual modo, aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto seis: 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.--------------- A presente ata é composta por quatro páginas devidamente numeradas.------------------------

O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário

O Presidente da Mesa

______________________

______________________

______________________

(José António Vilarinho)

(Jorge Maria Feital)

(Jorge Barros)

