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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2019

----- Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 22 de dezembro de 2018. ---------------------- 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 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Discussão e aprovação, em minuta, da proposta de Revisão Orçamental.-------------- Ponto seis: Período de intervenção do público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A presidente da Assembleia cumprimentou todos os presentes, leu a ordem de trabalhos e
abriu a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------- Neste ponto da ordem de trabalhos inscreveu-se apenas o membro Raul Torres que chamou
a atenção ao executivo relativamente a um buraco que se localiza 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 22 de dezembro de 2018----------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e
dois de dezembro de dois mil e dezoito, enviada a todos os membros com a devida antecedên-
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cia, 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 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 abril 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 o facto de,
no âmbito das obras do saneamento, ter sido conseguido repavimentar a Estrada do Funchal,
alargar a curva no Estrada do Funchal, repavimentar o troço dos Barros Negros, bem como um
troço em torno do triângulo no início da Estrada dos Barros Negros. Concluiu referindo que as
principais artérias da freguesia, a Estrada de Marinhas, a Estrada do Funchal, e Estrada da Ponte,
que será para breve e a Estrada da Cavada, apesar de pequenos problemas que estão a surgir,
estão bem pavimentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o tesoureiro da Junta esclareceu que a pavimentação da Estrada do Funchal e
futura repavimentação de troço da Estrada da Ponte teve um custo de quinze mil euros, dinheiro
este que estava em dívida por parte do Município de Caminha desde dois mil e catorze. No que
concerne ao alargamento da curva na Estrada do Funchal, os custos serão imputados no
orçamento da Junta de dois mil e dezanove em despesas de capital, a pavimentação do triângulo
na confluência da Estrada dos Barros Negros com a Estrada da Cavada foi suportado pelo Muni-
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cípio de Caminha e, por fim, a pavimentação do troço dos Barros Negros, teve um custo de dez
mil euros que foram pagos, após acordo, com o dinheiro da primeira prestação em dívida do
consórcio no âmbito do protocolo do Festival de Vilar de Mouros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Discussão e aprovação, em minuta, do Relatório de Gestão e Conta de
Gerência de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste ponto da ordem de trabalhos foi feita uma apresentação eletrónica onde se
destacaram as principais concretizações levadas a cabo no decorrer do ano de dois mil e dezoito,
que constavam, de igual modo, no Relatório de Gestão e Conta de Gerência, enviado previamente
para todos os membros da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------- O membro Jorge Feital pediu a palavra para questionar se o largo entre o Caminho do Buraca
e o Caminho do Agrelo se encontra concluído, ao qual o presidente referiu que ainda falta
pavimentar a ligação entre o Caminho da Buraca e a Estrada da Ponte. -------------------------------------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, este ponto foi colocado à votação, tendo
sido aprovado com quatros votos a favor e três abstenções. A minuta foi aprovada por seis votos
a favor e uma abstenção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Discussão e aprovação, em minuta, da proposta de Revisão Orçamental.----------- Passando ao ponto cinco da ordem de trabalhos, discussão e aprovação da proposta de
Revisão Orçamental, o tesoureiro explicou que esta revisão tem como objetivo o englobamento
do saldo da gerência anterior, bem como a redução de dez mil euros nas receitas referentes ao
consórcio do Festival, uma vez que esse valor concretizou-se numa obra na freguesia--------------------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, a proposta foi colocada à votação, tendo
sido aprovada com seis votos a favor e uma abstenção. A minuta foi, de igual modo, aprovada por
seis votos a favor e uma abstenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto seis: 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 quatro páginas devidamente numeradas.------------------------

A Primeira Secretária

O Segundo Secretário

A Presidente da Mesa

______________________

______________________

______________________

(Isabel Felicíssimo)

(Jorge Barros)

(M. Amélia Guerreiro)

