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Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

Ata número oito 

 

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho, de dois mil e dezanove, 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 Votação – Orçamento da Modificação às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2019- 2ª Revisão – PDR2020, à medida 8 – Proteção e Reabilitação de Povoamento 

Florestais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----2.2- Deliberação sobre Transferência de Competências dos Municípios para órgãos das 

Freguesias previstas no Decreto-Lei nº57/2019 de 30 de abril; ----------------------------------------------- 

--- 2.3 - Assuntos de interesse para a 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: ----------------------------------------- 

I – Período antes da ordem do dia; o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou a 

leitura da ata número sete sendo o documento sujeito a votação e aprovado por unanimidade, 

com sete votos a favor e duas abstenções. ------------------------------------------------------------------------- 

--- Os senhores Joaquim Lage e Domingos Cerqueira inscreveram-se para solicitar o uso da 

palavra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O primeiro interveniente solicitou ao Executivo da Freguesia, que se procedesse à limpeza de 

lenha proveniente dos carvalhos que se situavam junto no caminho dos Pluviões, uma vez que esta 

dificulta a passagem nesse caminho. --------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Domingos Cerqueira, mencionou que iria dividir a sua intervenção em três pontos. A 

saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Congratulou como cidadão e membro da Assembleia de Freguesia, pela iniciativa adotada pelo 

Executivo da Freguesia de Vilar Formoso, no que concerne à recriação histórica que teve lugar nos 

passados dias dezoito e dezanove de maio; ------------------------------------------------------------------------ 

--- Elucidou que uma das oliveiras do Calvário, apesar de ter sido substituída por uma nova, continua 

seca; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Acácio Alves esclareceu que existe no local muita areia que foi necessário retirar 

aquando da substituição, tendo-se colocado terra, no entanto a árvore acabou por secar. ------ 

 

Adiantou ainda que uma vez que a Câmara Municipal de Almeida adquiriu a vivenda Maribel, na 
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sua opinião, deveria ser retirada a placa que faz publicidade ao Carrefour (com localização em 

Espanha), uma vez que o espaço que outrora era privado, agora se tornou público; 

Para finalizar, apela a que o espaço onde se insere a Escola da Imaculada, agora desativada, seja 

limpo. Lamenta que ao fim de quarenta anos se assista em Vilar Formoso à ausência de limpeza 

de terrenos/propriedades particulares. Não obstante, defende que se se realizem diligências junto 

dos proprietários no que concerne ao cumprimento da legislação em vigor no que a esta matéria 

diz respeito, e que as propriedades que se encontram sob a tutela do Município deveriam dar o 

exemplo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, esclareceu o senhor Joaquim 

Lages que assim que seja possível se irá proceder à limpeza/recolha de lenha no caminho acima 

nomeado. Relativamente aos temas expostos pelo senhor Domingos Cerqueira, o Sr. Presidente 

da Junta informou que irá comunicar ao senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a placa que 

faz publicidade ao Carrefour. No que se refere à limpeza no interior da localidade, irá alertar o 

Município uma vez que o serviço de limpeza é da responsabilidade deste organismo. ----------------- 

--- Dando continuidade à ordem de trabalhos, do Ponto II - Ordem do dia: ------------------------------- 

--- 2.1- Discussão e Votação – Orçamento da Modificação às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2019 - 2ª Revisão – PDR2020, à medida 8 – Proteção e Reabilitação de Povoamento 

Florestais.  Relativamente à análise do documento em questão, e tratando-se de uma segunda 

revisão, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou ao senhor Presidente da Junta 

que esclarecesse sobre a necessidade da alteração deste documento. ------------------------------------ 

--- O Sr. Presidente da Junta no uso da palavra, comentou que desde o primeiro mandato, que este 

Executivo tinha a preocupação com a limpeza dos caminhos e da Ribeira de Tourões, tendo em 

vista a criação de linhas de proteção contra incêndios florestais. Procedeu-se à candidatura da 

medida “Prevenção contra agentes bióticos e abióticos”. Após diversas diligências, o projeto tinha 

sido finalmente aprovado. Aliás, há já dois anos que o referido projeto ficou validado, embora não 

houvesse verbas para a exequibilidade do mesmo. Assim, aquando da aprovação do referido 

projeto, já o Orçamento tinha sido realizado, sem que esta situação tivesse sido prevista e definida 

a verba a atribuir. Posto isto, é imperativo que se proceda a uma modificação do orçamento da 

receita e da despesa, no valor do PDR 20/20 atribuído, que será de vinte e quatro mil euros 

(24.000€). Foram prestados esclarecimentos sobre o percurso e dimensão das áreas a serem 

intervencionadas. A intervenção terá início só em outubro, será feita por uma empresa contratada 

pela Junta de Freguesia, uma vez que, em pleno estio há atividades que são proibidas por lei. 

Alertou ainda o senhor presidente da Junta de Freguesia, sobre a antecipação das obras da 

autoestrada em determinadas áreas onde o projeto irá ser implementado, podendo o mesmo ficar 

comprometido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O documento, após votação, foi aprovado por unanimidade e em minuta. -----------------------------

--- Dando cumprimento ao ponto 2.2: “Deliberação sobre Transferência de Competências dos 
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Municípios para os órgãos das Freguesias previstas no Decreto-lei nº57/2019 de 30 de abril”, foi 

solicitado ao senhor presidente da Junta de Freguesia que comentasse sobre o interesse do 

documento. Assim sendo, esclareceu que com a aprovação do Decreto Lei acima referido, que 

incide sobre a transferência de competências da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, 

tendo este entrado em vigor no passado dia 30 de abril, data em que os orçamentos já estão 

elaborados e ao dispor das instituições, não é oportuno, nem do interesse do Município nem da 

Junta de Freguesia, proceder tardiamente á transferência de competências. Algumas das 

competências a que se refere o decreto, como por exemplo:  à “Gestão de Espaços”, “Limpeza de 

espaços públicos”, “Jardins”, etc., esta Junta de Freguesia não dispõe das verbas, nem de 

capacidade de gestão para poder ter ao seu encargo, os seis funcionários da autarquia 

responsáveis pela limpeza e jardinagem da vila. No entanto, e em caso de aceitação teria de se 

proceder a uma negociação, com a Câmara Municipal de Almeida, sobre a verba a atribuir para 

este efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso, alertou os elementos 

presentes sobre a reunião ordinária do dia onze de junho do Executivo da Junta de Freguesia, em 

que decidiu “não aceitar a delegação de competências no ano de 2019, ao abrigo do número 2, do 

artigo 12º do Decreto-lei nº57/2019”. --------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Acácio Alves, indo ao encontro das palavras do senhor Presidente da Junta informou que 

este “problema” se coloca nas Freguesias de Vilar Formoso e Almeida, uma vez que são aquelas 

que possuem mais funcionários, elucidando também, sobre alguns aspetos formais, relacionados 

com uma eventual escolha do local de trabalho por parte dos funcionários da autarquia, que agora 

passariam para a tutela da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------

-- O senhor Domingos Cerqueira, no uso da palavra subscreve totalmente a posição adotada pelo 

executivo da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-- O senhor presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso relembrou que caso não haja 

alterações na legislação, este decreto-lei terá de ser implementado a partir de 2021. ---------------  

--- Após os esclarecimentos prestados e no âmbito da votação todos os elementos que integram a 

Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso, decidiram pela não aceitação da transferência de 

competências, traduzindo-se este facto na votação de nove votos pela não aceitação. --------------- 

--- Este ponto foi aprovado por unanimidade e em Minuta, para que desta forma, tenha efeitos 

imediatos, uma vez que até ao dia trinta de junho é necessário enviar uma resposta para a Direção 

Geral das Autarquias Locais.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Dando cumprimento ao ponto: “Assuntos de interesse para a Freguesia”, inscreveram-se para 

fazer uso da palavra os seguintes elementos da Assembleia de Freguesia: o senhor Joaquim Lages, 

o senhor Luís Silva, o senhor Domingos Cerqueira e o senhor Paulo Vicente. --------------------------- 

 O senhor Joaquim Lages questionou o senhor Presidente da Junta de Vilar Formoso, sobre o facto 

de ter sido rejeitada em Assembleia Municipal, a compra duma balança para a freguesia, não 
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conseguindo perceber a justificação apresentada por essa Assembleia. ---------------------------------- 

------ O senhor Luís Silva sugere que seja realizada uma proposta à Camara Municipal de Almeida 

para que na Escola da Imaculada, sejam realizadas formações e reuniões do Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, da Cruz Vermelha e empresas que assim o solicitem. ------------------------- 

 O senhor Paulo Vicente questiona sobre a legalidade da ocupação do espaço pertencente aos 

Escuteiros situado no Alto dos Pinhos, por famílias de etnia cigana. Informou ainda do perigo que 

representa uma árvore (Freixo) junto à padaria, situada em espaço público, cujos ramos tendem a 

cair para a estrada, sendo imperativo agir em conformidade, atendendo ao perigo que se apresenta. 

Para finalizar, uma vez mais lamentou a situação que se vive quando chove, no cruzamento das 

casas dos senhores Jorge Flor e Manuel Monteiro, sito na Avenida dos Combatentes da Guerra 

Colonial. Refere da necessidade uma rápida intervenção, uma vez que para além das 

consequências que advém para os moradores, existe verdadeiro perigo público, ficando a avenida 

quase inacessível com tampas de esgotos a saltar no local das inundações. ----------------------------- 

--- O senhor Joaquim Lage corroborou este último aspeto, informando que o mesmo é do 

conhecimento do executivo municipal. Lamenta igualmente que a intervenção realizada no lameiro 

situado entre o Pavilhão Multiuso e a residência do senhor Manuel Monteiro, seja prejudicial para 

este último, uma vez que dada a intervenção realizada pelo Município no local, o problema das 

inundações agravou-se, e o muro que separa os espaços está em risco de ruir. -------------------------

---- O senhor Presidente da Junta de Freguesia, tomou a palavra clarificando as questões acima 

apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne à aquisição da Balança, mencionou que foi aberto um concurso público, mas 

ninguém se candidatou ao mesmo, e que provavelmente se passará a um ajuste direto. --------------

--- No que diz respeito à utilização do espaço da Escola da Imaculada, no anterior mandato do 

professor António Baptista, surgiu a ideia de ser criado no local um nicho/incubadora de empresas. 

Esta ideia prevalece na atualidade e serão realizadas obras para que nesse espaço se situe um 

call-center. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à ocupação indevida do espaço pertencente aos Escuteiros, a situação foi debatida em 

reunião de Câmara Municipal de Almeida. A Câmara de Almeida na qualidade de detentora do 

espaço tem de ser o principal agente de regulamentação, tendo havido uma reunião entre os 

visados, que se tornou infrutífera. Os atuais ocupantes referem que o “espaço lhes foi doado”, 

escusando-se desta forma a sair. Pretendia-se que no espaço em causa se instalassem os 

estaleiros para a autoestrada, que atendendo à situação vivenciada tiveram de procurar outras 

alternativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O senhor Domingos Cerqueira é de opinião que a Câmara Municipal da Almeida como 

proprietária, tem de proceder à limpeza do local e tomar as medidas necessárias. ----------------------

--- Após o exposto, a Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso manifesta o seu desagrado, pela 

ocupação indevida do espaço em causa. O executivo da Freguesia tem de pressionar o executivo 
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Municipal sobre esta matéria pois para além de uma questão de segurança está em causa a imagem 

da entrada em Vilar Formoso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor presidente da Junta de Freguesia, respondendo ao senhor Paulo Vicente, elucidou que 

houve um entupimento da caixa de esgoto junto ao recinto das festas, no terreno pertencente à 

antiga casa da Eira. Esta situação originou inundações nas infraestruturas neste recinto, sendo as 

raízes das árvores a causa do entupimento. ----------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou ainda, que na Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial 

houve uma rutura numa conduta de água, que ainda se encontra por reparar, e vai ter que continuar 

a pressionar o Município para o problema causado pelas raízes das árvores. ---------------------------- 

--- 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) 


