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ATA DE REUNIÃO ORIDINÁRIA
DE 28 DE ABRIL DE 2018

----- Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 dezembro de 2017. ----------------------------------- 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 do Relatório de Gestão e Conta de Gerência de 2017.--------- Ponto cinco: Discussão e aprovação da proposta de Revisão Orçamental. -------------------------------- Ponto seis:

Discussão e aprovação do protocolo de colaboração celebrado entre a Freguesia de

Vilar de Mouros e Município de Caminha. ----------------------------------------------------------------------------

----- Ponto sete: Período de intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------- No primeiro ponto da ordem de trabalhos inscreveu-se apenas o membro da Assembleia,
Julieta Alves. Questionou se executivo da Junta de Freguesia não teve necessidade de promover
sessões de esclarecimento sobre a nova lei da limpeza de terrenos, que obriga os proprietários a
limpar os respetivos terrenos. De seguida solicitou ao executivo que fizesse um ponto de situação
em relação aos trabalhos de saneamento a decorrer na freguesia, bem como relativamente ao
Festival de Vilar de Mouros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à primeira questão, o presidente da Junta referiu que a informação veiculada
por diversas entidades tem sido vastíssima e, devido a esse facto, a Junta de Freguesia não sentiu
necessidade de realizar sessões de esclarecimento à população. ----------------------------------------------- No que concerne às obras de saneamento, o presidente da Junta referiu que ainda falta
intervencionar diversas zonas da freguesia, tais como a zona da Ponte, Vaus e Funchal. O executi-
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vo tem vindo a pressionar as entidades responsáveis para que os trabalhos de reposição do
pavimento se iniciem o mais brevemente possível nas zonas em que já haja condições para tal.------- Ainda no âmbito das obras, os vereadores da Câmara Municipal de Caminha, Guilherme
Lagido e Rui Lages, visitaram a freguesia a convite da Junta, para se inteirarem da necessidade de
repavimentar o troço da Estrada da Ponte em paralelo e Estrada do Funchal em betuminoso, bem
como outras diversas necessidades ao nível de viação rural e condutas de água. -------------------------- Relativamente ao Festival, o presidente da Junta referiu que o cartaz está a ser construído,
tem vindo a público notícias favoráveis ao evento, o que leva a crer que a edição deste ano contará
com mais público do que a edição anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 30 de dezembro de 2017. --------------------Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de trinta de
dezembro de dois mil e dezassete, 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 dezembro de dois mil e dezassete 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. ----------------------------------
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----- Após a apresentação eletrónica, o presidente da Junta destacou e explicou detalhadamente
quatro pontos da atividade da Junta neste último trimestre. O primeiro relativo à oferta de
trezentos castanheiros e vinte oliveiras por parte da Liberty Seguros e respetiva plantação no
Largo Dr. António Barge. O segundo, o facto da praia fluvial das Azenhas ter sido galardoada com
a Bandeira Azul, sendo este feito devido, sobretudo, ao empenho da Câmara Municipal de
Caminha na pessoa do vereador Guilherme Lagido. O terceiro, relativamente ao protocolo
celebrado com proprietários para cedência de terreno que possibilitará a mudança da Capela da
Sra. do Encontro. E, por último, a monitora, Cristiana Cubal, que acompanhava os idosos do Centro
de Convívio, por razões profissionais, abandonou este cargo, tendo sido substituída,
provisoriamente, por uma voluntária de Vilar de Mouros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro:

Discussão e aprovação do Relatório de Gestão e Conta de Gerência de

2017-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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
dezassete, que constavam, de igual modo, no Relatório de Gestão e Conta de Gerência, enviado
previamente para todos os membros da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------- 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
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Discussão e aprovação 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 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
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Ponto seis:

Discussão e aprovação do protocolo de colaboração celebrado entre a

Freguesia de Vilar de Mouros e Município de Caminha. ---------------------------------------------------

----- A presidente da mesa da Assembleia deu a palavra ao tesoureiro da Junta que esclareceu que
este ponto se destina a aprovar um protocolo, celebrado com o Município de Caminha, que prevê
a transferência de dezasseis mil euros para despesas de capital, conforme documentação
entregue aos membros da Assembleia de freguesia. Não havendo ninguém a pedir
esclarecimentos passou-se à votação, sendo aprovado por unanimidade. A minuta foi, de igual
modo, aprovada também por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto sete: Período de intervenção do público -------------------------------------------------------------- Inscreveu-se neste ponto da ordem de trabalhos o vilarmourense Plácido Souto que começou
por felicitar o presidente da Junta de Freguesia pela entrevista dada ao Jornal Caminhense e, de
seguida, mostrou o seu contentamento pelo facto da praia fluvial das azenhas ter sido galardoada
com a bandeira azul. Por fim, deixou o desafio lançado ao executivo no sentido de trazer a feira,
realizada no terceiro domingo de cada mês em Caminha, para Vilar de Mouros, uma vez que esta
freguesia possui melhores condições, quer ao nível de espaços, quer ao nível de acessos.---------------- 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 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)

