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                               Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

Ata número Três 

 

Aos dezassete (17) dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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- Apreciação e Votação do documento de Prestação de Contas do Ano 2017; ----------------- 

--- 2.2- Discussão e Votação da Modificação às Grandes Opções do Plano para o Orçamento de 

2018 - 1ª Revisão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.3- Apreciação do Inventário de bens; ------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.4- Assuntos de interesse da Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião iniciou com a presença de todos os elementos que constituem a Assembleia de 

Freguesia de Vilar Formoso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia, solicitou a leitura da ata número dois. A leitura da mesma, foi alvo de 

discussão, uma vez que tendo sido facultada atempadamente a todos os elementos da Assembleia 

de Freguesia, o seu conteúdo é do conhecimento geral. Prevaleceu o estipulado no Regimento 

desta Assembleia, tendo a ATA sido lida na íntegra.----------------------------------------------- 

--- Após o período indicado para a realização de observações e esclarecimentos à ata acima 

nomeada, foram prestados alguns esclarecimentos não ao conteúdo mas à questão formal, vulgo 

foram realizados reparos a nível do uso de vocabulário. Posto isto, a ata supracitada foi sujeita a 

votação sendo aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

--- Inscreveram-se para tomar a palavra os senhores Domingos Cerqueira e Paulo Damasceno, que 

por esta ordem pediram a palavra. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Solicitou o primeiro que fosse revisto o número das atas das reuniões do executivo uma vez que 

existe uma discrepância entre o número das atas e a data em que as reuniões ocorreram, facto que 

foi prontamente corrigido. Questionou o Sr. Domingos sobre se iria ser pavimentada a zona junto 

ao pavilhão da Junta. Em continuação, solicitou ao executivo da Junta de Freguesia para que 

pressionasse o executivo da Câmara para a aquisição e colocação de vasos de grande porte, 

(Vasões) em locais com mais dignidade na vila. Alertou também para a manutenção das passagens 

para peões, junto à rotunda do emigrante uma vez que os paralelos estão em mau estado. 

Continuando na sua argumentação, questionou o senhor Presidente da Junta de Freguesia acerca 

do ponto da situação em que se encontra o Projeto de Requalificação da Alfândega e antiga Guarda-
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Fiscal. Para finalizar congratulou o executivo da Junta de Freguesia pela medida adotada que visou 

o encerramento das casas de banho públicas junto ao Parque Tir.  

--- O senhor Joaquim Lages pediu a palavra e questionou o executivo, se a iluminação da via pública 

era da sua responsabilidade, pois constata que existem locais na freguesia onde às cinco horas da 

manhã já não existe iluminação pública. Esse horário é precoce, pois há pessoas que empreendem 

a sua jornada de trabalho muito cedo deslocando-se algumas delas, para trabalhar em Espanha, 

estando a sua segurança posta em causa. ------------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia informou que com certeza o Executivo da Junta irá tomar 

nota desta ocorrência e proceder às diligências necessárias para colmatar a situação uma vez que 

não é da sua responsabilidade direta. -------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra e respondendo ao Senhor Domingos 

Cerqueira informou que, no terreno que foi adquirido pela Junta de Freguesia, subjacente ao 

Pavilhão, não se realizará de momento qualquer intervenção. Relativamente á sugestão da 

colocação de vasos em sítios estratégicos, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que já 

tinham solicitado á Câmara Municipal de Almeida apoio para a colocação dos mesmos, junto do 

Pavilhão ao lado do campo de futebol, na zona onde a alfândega realiza a verificação física das 

mercadorias, para evitar que os camiões quando aqui realizam manobras, não danifiquem os 

passeios, tendo esse pedido sido negado.  

Após ter sido elucidado sobre a que se referia, o Senhor Domingos Cerqueira quando fez alusão 

ao “Projeto de Requalificação da Alfândega e antiga Guarda-Fiscal”, o Senhor presidente da Junta 

de Freguesia informou que até à presente data a Câmara Municipal de Almeida ainda não assinou 

nenhum protocolo com o Ministério das Finanças sobre a requalificação do referido espaço. No que 

concerne à iluminação pública, e respondendo ao senhor Joaquim Lages, reconhece e concorda 

com as reclamações e reivindicações apresentadas, embora o executivo municipal afirme que é 

imperativo gerir os recursos e cortar nestas despesas. --------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia corroborou das palavras do Senhor Domingos Cerqueira 

congratulando o executivo da freguesia pela decisão de encerramento das casas de banho públicas 

junto à Alfândega e louvou a ação de limpeza levada a cabo no parque Tir. Aprova também a ação 

do executivo na realização gradual de pequenas mudanças, que em muito enobrecem a freguesia. 

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

--- Em continuação deu-se seguimento ao segundo ponto da ordem de trabalhos, assim sendo 

no ponto “Apreciação e Votação do documento de Prestação de Contas do Ano 2017”, o senhor 

presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra e prestou esclarecimentos ao documento em 

questão. Esclareceu que o objetivo proposto pelo executivo foi cumprido no que concerne às 

receitas – num global de cerca de noventa e sete por cento (97%). ------------------------------------------ 

--- O senhor Paulo Damasceno, ainda no item das receitas questionou o senhor presidente da Junta 

sobre a atribuição de dez mil euros, pelo Município de Almeida, no âmbito do “Protocolo de 
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delegação de competências” para o arranjo levado a cabo no largo da Igreja. Foi prontamente 

esclarecido que a parcela a atribuir pelo Município ainda não foi entregue pois a obra ainda não foi 

concluída e que será entregue mal termine, tendo a Junta de Freguesia suportado os gastos até ao 

momento, informando ainda que pretende efectuar outros protocolos ------------------------------- 

--- Relativamente à despesa foram discutidos alguns itens, sendo elucidado pelo presidente do 

executivo que na rubrica “Instituições sem fins lucrativos” foi atribuído o valor considerável de seis 

mil quatrocentos e cinquenta euros (6.450) beneficiando entre outras as instituições que se seguem: 

Sporting Clube de Vilar Formoso, Moto Clube “ Ases da Raia”, o piloto nacional, David Saraiva; 

Bombeiros de Almeida; Cruz Vermelha – delegação de Vilar Formoso e Mordomias de Nossa 

Senhora da Paz e Imaculada Conceição. ------------------------------------------------------------------ 

--- O Senhor Luís Silva questionou sobre a eventual assinatura de um Protocolo celebrado entre os 

Bombeiros de Almeida e as freguesias do concelho, ao que o senhor presidente da Junta esclareceu 

que tal assinatura implicaria uma verba anual de quinhentos euros (500) que traria como benefícios 

um desconto de cinquenta por cento, na época das festividades de Agosto e uma sessão de 

esclarecimento junto da população. Pelo fato dessa quantia ser de montante elevado, o Sr. 

Presidente da Junta informou que o executivo optou por atribuir um montante de duzentos e 

cinquenta euros como subsídio aos bombeiros de Almeida. Os elementos presentes nesta 

Assembleia foram unanimes em considerar meritório o trabalho desempenhado pelos Bombeiros 

de Almeida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Paulo Damasceno questionou, na rubrica “Classificação económica” relativamente à  

Freesoft qual o tipo de prestação de serviço que a empresa fornece. Foi esclarecido que o apoio 

não é apenas de licenciamento de software mas também de supervisão e apoio contabilístico. O 

senhor Acácio Alves informou que segundo a legislação da contabilidade pública foi definido que 

todas as Juntas de Freguesia do país teriam de ter um responsável pela contabilidade, e em virtude 

das alterações surgidas na legislação, no próximo ano civil terá de ser contratado um contabilista 

certificado. Informou ainda que aquando da solicitação de orçamentos aos contabilistas da 

freguesia, nenhum se mostrou interessado.---------------------------------------------------- 

--- Após período relativo á votação do documento em questão, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade e também sob a forma de minuta. ------------------------------------------------------------------- 

--- No que respeita o ponto “Discussão e Votação da Modificação às Grandes Opções do Plano 

para o Orçamento de 2018 - 1ª Revisão” foi realizada uma breve explicitação por parte do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia sobre a distribuição de vinte e um mil quatrocentos e sessenta e 

quatro euros (21.464) (remanescente do ano transato) pelas despesas do presente ano. Comunicou 

que irão ser empreendidas obras de Requalificação do Parque das Merendas – telhado - e se irão 

aplicar verbas na toponímia da vila com o propósito de criar informação turística. Agradado por esta 

sugestão, o Senhor Paulo Damasceno indagou sobre a forma como esta informação seria facultada 

na vila. Posto isto, sugeriu a aquisição de Mapas interativos, com uma aplicação interna apelativa 
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e de fácil manuseamento, com demonstração de preocupação ambiental, não obstante o seu custo. 

Os elementos presentes congratularam-se com esta sugestão. -----------------------------------------------

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

---Após ser posto a votação, o documento supracitado foi aprovado por unanimidade e também sob 

a forma de minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dando continuidade à ordem de trabalhos da reunião, “Apreciação do Inventário de bens” foi 

facultado a todos os presentes o documento em questão, em formato de papel, uma vez que 

existem novos elementos que compõem o presente órgão, sendo imperativo ter conhecimento do 

mesmo. Foi realizada a apreciação do documento em questão tendo como novidade a 

existência/compra de um terreno junto à fronteira velha, cujo valor ascendeu aos cinco mil euros. - 

--- Em relação ao ponto, “Assuntos de interesse da Freguesia” inscreveram para usar da palavra o 

Sr. Paula Damasceno, o  Sr. Luís Silva e a Srª. Isabel Neto. ------------------------------------------------ 

 --- Assim o Senhor Paulo Damasceno solicitou a palavra e começou por felicitar a Direção, e 

jogadores do Sporting Clube de Vilar Formoso, pela subida á primeira divisão distrital, sendo motivo 

de orgulho e de prestigio para todos os vilar formosenses. Em continuação louvou a atividade do 

Agrupamento de Escolas de Almeida – Expoface, que decorreu nos dias doze e treze de Abril, no 

Pavilhão Multiusos. No entanto, no âmbito da atividade “9ºAno e agora?” ficou inquieto com o 

finalizar de mais um ano letivo e com a incerteza da abertura, ou não de turmas do ensino 

secundário em Vilar Formoso. Afirmou que urge a mobilização de todos com vista ao benefício da 

comunidade educativa local. Esta é também uma preocupação da Associação de Pais de Vilar 

Formoso que reuniu com o executivo. Após alguns esclarecimentos prestados pela Sra. Isabel 

Monteiro e Sr. Presidente da Junta sobre a orgânica e funcionamento da rede escolar, os elementos 

presentes nesta Assembleia, foram unanimes em considerar que este é um tema que gera a união 

de esforços a empreender, e que serão debatidos em reunião de assembleia de freguesia de Junho 

caso haja informações mais concretas sobre o tema. A situação é preocupante, refere o Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia, uma vez que o problema reside na não fixação de jovens 

na freguesia, logo há um decréscimo da taxa de natalidade. O Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia alegou que existe alguma oferta de trabalho em Vilar Formoso, o problema é que este 

não vai ao encontro da qualificação dos jovens, que acabaram de tirar um curso superior. -----------

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

--- O Senhor Luís Silva, informou que tal como já referido, tinha como preocupação o tema da 

abertura/constituição de turmas de ensino secundário em Vilar Formoso, temática já esclarecida. 

Em continuação indagou sobre a existência de um local apropriado para a feira mensal e relembrou 

as exigências feitas anteriormente ao espaço em questão. Assim o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia informou dos contactos estabelecidos com o proprietário de um terreno onde a feira se 

podia realizar, mas que ainda não tinham tido sucesso. Relembrou que este tema não é uma 

prioridade do executivo da Câmara Municipal para este ano.----------------------------------- 
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--- A Senhora Isabel Neto tomou a palavra e solicitou a intervenção junto de um poste de iluminação 

que se encontra danificado na zona do restaurante Turismo, assim como, numa tampa de 

saneamento que se encontra partida no mesmo local. O Senhor presidente da Junta de Freguesia 

informou que já foi comunicado o assunto à Câmara Municipal de Almeida e após uma resposta 

afirmativa com vista à solução do problema, por parte da entidade nomeada para efectuar esses 

trabalhos, ainda não foi resolvida a situação. -------------------------------------------------- 

--- Para concluir o senhor presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu, na qualidade de 

membro da direção do Sporting Clube de Vilar Formoso as palavras dirigidas, lamentando a 

situação económica em que se encontra o Clube, temendo pela próxima época desportiva.---------- 

---De seguida deu-se por encerrada a reunião 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) 

 


