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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 30 DE JUNHO DE 2018

----- Aos trinta dias do mês de junho 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 28 de abril 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: 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 centrada na problemática da limpeza dos caminhos,
referindo que peca por se realizar poucas vezes ao ano e que deveriam ser adotadas práticas
alternativas ao corte, nomeadamente a remoção das terras acumuladas de forma a evitar o
ressurgimento da vegetação. --------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, alertou o executivo da Junta para o estado de degradação em que se encontram
as instalações do bar do palco do Casal. ------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao corte dos eucaliptos, Julieta Alves considerou uma boa iniciativa, na medida
em que melhorou as condições daquele local, permitindo uma melhor exposição solar. No
entanto, questionou o executivo acerca da possibilidade de levar a cabo a mesma prática na
margem direita do rio a jusante da ponte. ---------------------------------------------------------------------------- Alertou, também, o executivo da Junta acerca da localização de dois contentores do lixo que
se encontram após uma curva na Estrada do Funchal, junto à entrada lateral do empreendimento
Prazer da Natureza. Referiu que a localização destes contentores não é a mais adequada, tendo

Ata n.º2/2018
Pág.2
em conta que dificulta a circulação rodoviária no local. Ainda no âmbito deste tema, considerou
que seria importante pressionar as entidades responsáveis para que a freguesia de Vilar de
Mouros fosse abrangida por mais ecopontos. ------------------------------------------------------------------------ Por fim, Julieta Alves felicitou a Junta de Freguesia pela chegada da fibra ótica a Vilar de
Mouros e, simultaneamente, agradeceu ao grupo de cidadãos voluntários que percorreram a
freguesia na angariação de assinaturas, que foram uma ajuda importante neste processo. ------------- Por sua vez, Raul Torres tomou a palavra para solicitar ao executivo da Junta de Freguesia de
Vilar de Mouros que pressione a Câmara Municipal de Caminha, no sentido de repor o pavimento
dos arruamentos que foram intervencionados no âmbito das obras do saneamento. Acrescentou
que os referidos caminhos encontram-se em muito mau estado e recordou que a obra teve início
há cerca de um ano. Terminou a sua intervenção referindo que seria o momento oportuno para
substituir o ramal de água em diversas zonas no Lugar do Funchal, para que, de futuro, sejam
evitadas as constantes fugas de água. ---------------------------------------------------------------------------------- Por último, António Vilarinho alertou para a falta de limpeza dos caminhos na Cavada, bem
como para o mau estado do piso de alguns arruamentos, em resultado das obras de saneamento.
Questionou, também, o executivo da Junta de Freguesia se a Estrada do Funchal será
repavimentada em toda a sua totalidade em betuminoso ou, em alternativa, a zona do Encontro,
seria repavimentada em paralelo. Por último felicitou o executivo pela instalação das casas de
banho no Largo Dr. António Barge. ------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a presidente da mesa passou a palavra ao presidente da Junta de Freguesia para
prestar os respetivos esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à limpeza dos caminhos, o presidente da Junta começou por mencionar que
esta questão é transversal a todas as freguesias e apenas as Juntas que se dediquem inteiramente
às limpezas conseguem solucionar este problema. Referiu que Vilar de Mouros é uma freguesia
muito extensa, com poucos meios financeiros e o seu executivo procura garantir,
cumulativamente, a limpeza dos caminhos e a realização de diversas beneficiações. Concordou
com a importância de remover a matéria morta das bermas, apesar do custo associado é elevado
e recordou que a Junta de freguesia tem vindo a cimentar diversas bermas, com o objetivo de
contrariar o crescimento de vegetação. ---------------------------------------------------------------------------
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----- Relativamente à limpeza exterior do bar do palco do Casal, o presidente da Junta recordou
que no mandato anterior, através de uma ação de voluntariado, procedeu-se a uma limpeza do
espaço, no entanto, concordou que atualmente está a necessitar uma nova intervenção. -------------- No que concerne ao corte dos eucaliptos no Largo do Casal, referiu que o executivo se sente
orgulhoso por finalmente ter abatido todos os eucaliptos existentes naquele local. Acresce o facto
de, após o corte, se ter verificar que alguns eucaliptos manifestavam sinais evidentes de doença.----- Relativamente aos eucaliptos da margem direita do Rio Coura, estes pertencem a privados,
pelo que a Junta de Freguesia não tem responsabilidade, no entanto, está disposta a prestar todo
o tipo de apoio aos proprietários.---------------------------------------------------------------------------------------- Em relação aos contentores, o presidente da Junta referiu que o local dos mesmos é junto à
capela da Senhora do Encontro, no entanto, os funcionários do hotel colocam-nos junto à entrada
lateral do empreendimento. No que se refere aos ecopontos, referiu que tem havido uma
melhoria significativa nos últimos tempos e, caso ainda haja necessidade em algum local
específico, deverão informar a Junta que por sua vez pressionará a entidades responsáveis. ----------- De seguida, o presidente da Junta referiu que na última Assembleia Municipal foi aprovada a
criação de uma empresa municipal que ficará responsável pela manutenção de toda a rede de
água e de saneamento do concelho. Acrescentou que esta empresa está em condições de se
candidatar a fundos comunitários para concluir a rede saneamento na freguesia de Vilar de
Mouros. Em contrapartida, a partir do próximo ano a tarifa da água sofrerá um significativo
aumento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 28 de abril de 2018 -----------------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e
oito 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 abril 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, o presidente da Junta referiu que se está a viver um
momento de grande relevância em termos de obras e outras realizações na freguesia de Vilar de
Mouros. Destacou as obras de saneamento que estão em curso, a plantação de trezentos
castanheiros no Largo Dr. António Barge oferecidos pela Liberty Seguros, a assinatura do
protocolo para a instalação de fibra ótica, a repavimentação da Estrada do Funchal em
betuminoso, a repavimentação de troço da Estrada da Ponte em paralelo e, por último, a
atribuição do galardão da bandeira azul para a praia fluvial das Azenhas.------------------------------------- Por último, foi apresentado um projeto para a entrada do recinto do festival. Referiu que a
materialização do projeto não terá custos para a freguesia uma vez que será comparticipado pela
Câmara Municipal e pela empresa organizadora do festival. A freguesia de Vilar de Mouros apenas
terá a responsabilidade de liderar o processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto quatro: Período de intervenção do público ----------------------------------------------------------- Neste ponto da ordem de trabalhos, interveio o vilarmourense Osvaldo Souto que alertou
para a necessidade de arranjar os buracos existentes no Caminho da Chão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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.--------------------------
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------- A reunião foi encerrada às vinte e duas horas e trinta minutos. -------------------------------------

A Primeira Secretária

O Segundo Secretário

A Presidente da Mesa

______________________

______________________

______________________

(Isabel Felicíssimo)

(Jorge Barros)

(M. Amélia Guerreiro)

