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                               Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

                         Ata número treze 

 

 

Aos catorze (14) dias do mês de dezembro, de dois mil e vinte, reuniu a Assembleia de Freguesia 

em sessão ordinária, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia 

de Vilar Formoso, com a seguinte ordem de trabalhos; ------------------------------------------ 

I – Período antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------------------------- 

II- Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.1- Discussão e Aprovação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o Ano 

Económico de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 2.2- Assuntos de interesse para a Freguesia; ----------------------------------------------------------------- 

III- Período de intervenção do Público. --------------------------------------------------------------------------- 

-- Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos: ----------------------------------------- 

I – Período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes do início da reunião o senhor presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

saudou os presentes desejando a todos umas boas festas, um Natal Feliz, não obstante as 

circunstâncias imperando, por isso, saúde para todos. ---------------------------------------------------------- 

--- A reunião teve início com a ausência dos seguintes elementos, que integram a Assembleia de 

Freguesia de Vilar Formoso: Letícia Cunha, António Lopes e Paulo Damasceno, encontrando-se 

este último elemento em isolamento profilático, por ter estado em contacto com um familiar infetado 

com Covid 19, seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde. A Senhora Maria da 

Conceição Almeida, tesoureira do executivo de freguesia não se encontra presente em virtude do 

falecimento do seu sobrinho, José António Almeida Ferreira, cidadão muito apreciado e querido na 

freguesia de Vilar Formoso. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Após leitura da ata número doze, de reunião de Assembleia de Freguesia de setembro último, 

procedeu-se à sua votação tendo a mesma obtido aprovação, por unanimidade. ------------------------  

--- Os elementos da Assembleia de Freguesia deixam uma nota de pesar pelo falecimento do senhor 

Doutor Fernando Correia, que ao longo da sua vida e carreira profissional enalteceu a localidade 

com distinção e apreço. As suas qualidades humanas e atenção ao próximo não serão esquecidas 

por todos aqueles que com ele privaram e todas as homenagens serão insuficientes para agradecer 

a sua dedicação e compromisso. ---------------------------------------------------------------- 

II- Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.1- Discussão e Aprovação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o Ano 

Económico de 2020, após análise do documento o senhor presidente da Junta de Freguesia 

informou que o valor das receitas diminuiu em virtude da declaração de Pandemia por parte das 
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entidades competentes. Assim sendo, o valor total das despesas e das receitas ascende a cento e 

vinte e um mil, quinhentos e nove euros (121.509.00€). Na receita o Estado Português, através da 

Administração Central (FEF) contribuiu com sessenta e dois mil, seiscentos e quatro euros 

(62.604,00€) e a Administração Local através do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal 

de Almeida, comparticipou com dez mil euros (10.000.00€) faltando ainda a entrega de sete mil e 

quinhentos euros (7.500.00€) correspondentes ao presente ano civil. Houve ainda uma diminuição 

do valor cobrado aos “atestados, declarações, confirmações” em virtude da declaração do estado 

de Emergência. No que concerne as despesas de capital, as mesmas relacionaram-se com a 

colocação de janelas no rés-do-chão, do edifício da sede da Junta de Freguesia; com a colocação 

de um outdoor publicitário da freguesia de Vilar Formoso; com o Parque de Manutenção, com a 

eletrificação junto à Ribeira de Tourões e com pequenas intervenções nas pontes do Sr. José Teles 

e das Águas. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- O documento foi sujeito a votação tendo sido aprovado, com cinco votos a favor e uma 

abstenção. Foi aprovado em minuta por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

--- No que diz respeito ao ponto: “Assuntos de interesse para a Freguesia”, inscreveram-se para 

fazer uso da palavra os senhores Joaquim Lages, Luís Silva e Paulo Vicente. ---------------------------  

--- O senhor Joaquim Lages sugeriu que se realizasse uma intervenção no caminho rural de Grijola 

com a colocação de terra, para que o mesmo possa ser transitável. ----------------------------- 

------- O senhor Luís Silva questiona o executivo sobre o pagamento das rendas em atraso 

perguntando, também acerca da limpeza profunda efetuada na Ribeira de Tourões, junto à ETAR 

e se foi necessário recorrer a outras instituições para que se pudesse efetuar o serviço. --------------

--- O senhor Paulo Vicente, questionou acerca da eletrificação na Via Estruturante/ Avenida dos 

Combatentes da Guerra Colonial, no troço entre a empresa Electro Vilar e a Estrada Nacional 332. 

Finalmente, foram colocados postes mas o que é certo é que a eletrificação da avenida continua a 

não se verificar. Uma vez mais, mencionou o estacionamento indevido junto ao Memorial dos 

Refugiados e de Aristides de Sousa Mendes. Para finalizar, inquiriu se o parque de Manutenção 

junto da Ribeira vai a ser vedado. ------------------------------------------------------------------ 

------ O senhor presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso esclareceu os elementos 

presentes acerca das questões colocadas: --------------------------------------------------------------------------

--- Relativamente ao caminho de Grijola já se realizou uma limpeza mas o executivo terá em conta 

a sugestão apresentada pelo senhor Joaquim Lages; ------------------------------------------------- 

----- No que concerne à limpeza da Ribeira de Tourões a mesma é da responsabilidade das 

autoridades competentes. A intervenção, a que o senhor Luís Silva faz alusão foi efetuada pela 

equipa dos Sapadores Florestais e apesar de necessária é insuficiente para conter as inundações 

aquando da chuva intensa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- No que diz respeito, à eletrificação da Via Estruturante, no troço enunciado prevê-se que o 

mesmo ainda vá demorar atendendo a burocracias inerentes à adjudicação da obra a intervenções 



 
 

65 
 

diferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Relativamente às rendas em atraso do Sr. Vitor Santos referiu que não tinha havido alterações 

desde a última informação do executivo à Assembleia.---------------------------------------------------------- 

--- Como não existe público presente, para dar continuidade à ordem de trabalhos da presente 

reunião esta deu-se por encerrada da qual se lavra a presente ata que vai ser assinada por mim, 

que a redigi e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------- 

 

2º Secretária 

 

------------------------------------------------------------- 

(Maria Isabel Andrade Monteiro) 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

------------------------------------------------------------- 

(Jorge Manuel de Almeida Adubeiro) 


