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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 29 DE SETEMBRO DE 2018

----- Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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: Aprovação da ata da sessão de 30 de junho 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, de proposta de alteração do Regulamento
de Taxas do Cemitério.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto cinco: Período de intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------- No primeiro ponto da ordem de trabalhos inscreveram-se os membros Julieta Alves, Raúl
Torres e José António Vilarinho.------------------------------------------------------------------------------------------ Julieta Alves iniciou a sua intervenção felicitando a Câmara Municipal de Caminha, a Junta de
Freguesia de Vilar de Mouros e a empresa organizadora do Festival de Vilar de Mouros pelo
sucesso da última edição. Seguidamente, questionou o motivo pelo qual os convites, que a
população tem direito, não poderem ser levantados por terceiros, nomeadamente familiares
próximos ou pertencentes ao mesmo agregado familiar, prescindido assim, como já é prática
habitual em edições anteriores, a deslocação do próprio à Junta de Freguesia. Ainda relativamente
aos convites questionou se os mesmos eram distribuídos na totalidade. ------------------------------------- Continuou a sua intervenção solicitando um ponto de situação relativamente ao saneamento
e à limpeza de bermas e valetas na freguesia. Por último, alertou para o facto de uma torneira no
cemitério se encontrar danificada, o que provoca um constante desperdício de água. ---------------
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----- Por sua vez, José António Vilarinho, questionou o executivo acerca do estado da instalação
da fibra ótica na freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Por último, Raúl Torres relembrou o mau estado da estrada do Funchal devido às obras de
saneamento e frisou o facto de ser necessário um abrigo de passageiros no Lugar do Funchal.--------- De seguida, a presidente da mesa passou a palavra ao presidente da Junta de Freguesia para
prestar os respetivos esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Festival de Música de Vilar de Mouros, o presidente da Junta referiu que a
edição de 2018 foi um sucesso e que o tempo vem mostrando ter sido uma decisão acertada ter
apostado nesta empresa organizadora, bem como nos moldes em que o protocolo celebrado.
Relativamente aos convites, o presidente da Junta disse que tem sido prática do executivo
entregá-los pessoalmente aos residentes para evitar situações fraudulentas. Compreende que em
determinadas situações poderá existir excesso de zelo, no entanto, tendo em conta que foram
criadas normas internas, as mesmas têm de ser cumpridas. Acrescentou que, para a próxima
edição, procurar-se-á criar um mecanismo em que os convites poderão ser levantados por
terceiros, mediante uma autorização previamente assinada. Relativamente ao número de
convites, os mesmos são controlados, registados e entregues criteriosamente aos residentes. Os
sobrantes são devolvidos à empresa organizadora. ---------------------------------------------------------------- No que concerne ao saneamento, o presidente da junta referiu que tem abordado a empresa
acerca do início da reposição de valas, no entanto as respostas são sempre evasivas. Na última
Assembleia Municipal, o presidente da Câmara referiu que a reposição de valas apenas se pode
realizar após a compactação das terras e dos testes de carga que só poderão ser realizados após
toda a tubagem estar ligada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda relativamente a este tema, o presidente da junta duvida que o prazo de conclusão da
empreitada será cumprido, tendo em conta que ainda falta colocar a rede de saneamento em
várias artérias da freguesia, nomeadamente na Estrada da Ponte, Caminho do Cruzeiro, Largo da
Torre, sítio da Pereira, entre outros, bem como criar as centrais de elevação. ------------------------------ No que diz respeito à limpeza de bermas e valetas, o presidente da Junta referiu que ainda
há pouco tempo a freguesia foi limpa na sua totalidade, no entanto o limpeza será retomada assim
que seja necessário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Relativamente à torneira do cemitério, o presidente da Junta disse que a mesma possui uma
anomalia e será assim que possível substituída. --------------------------------------------------------------------- Em relação à fibra ótica, o executivo da Junta de Freguesia tem a informação que a instalação
iniciar-se-á durante o mês de outubro. -------------------------------------------------------------------------------- Por último, e em resposta à necessidade de um abrigo de passageiros no Lugar do Funchal, o
presidente da Junta referiu que a obra ainda não se realizou devido, por um lado, a escassos
recursos financeiros, por outro, ao facto de o espaço destinado ao abrigo de passageiros, bem
como à semelhança de outros logradouros públicos, está a ser utilizado como estaleiro de
materiais decorrentes das obras de saneamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 29 de setembro de 2018 ----------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e
nove de abril de dois mil e dezoito, 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 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 dezoito 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, Julieta Alves pediu a palavra para questionar se o consórcio
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já liquidou as verbas acordadas no âmbito do protocolo celebrado para o Festival de Vilar de
Mouros. Em resposta, o tesoureiro da Junta referiu que ainda se encontra por liquidar as verbas
referentes às edições de dois mil e dezassete e dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Discussão e aprovação, em minuta, de proposta de alteração do
Regulamento de Taxas do Cemitério ---------------------------------------------------------------------------------- Passando ao quarto ponto da ordem de trabalhos, aprovação de proposta de alteração do
Regulamento de Taxas do Cemitério, enviada a todos os membros com a devida antecedência, foi
aberta a discussão, tendo-se inscrito Raúl Torres que questionou o executivo o motivo pelo qual
esta redução do valor da taxa se aplica apenas entre o período de outubro de dois mil e dezoito a
dezembro de dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------------------------------------ Em resposta, o presidente da Junta referiu que a titularidade das concessões do Cemitério de
Vilar de Mouros estão extremamente desatualizadas e, de forma a incentivar os herdeiros dos
proprietários, é proposta uma redução temporária da taxa de alteração de titularidade. ---------------- De seguida, a proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. De
igual modo a minuta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: 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.------------------------

A Primeira Secretária

O Segundo Secretário

A Presidente da Mesa

______________________

______________________

______________________

(Isabel Felicíssimo)

(Jorge Barros)

(M. Amélia Guerreiro)

