
ATA QUATRO 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, pelas dez horas, na freguesia de 

Rendufe, no edifício da sede da junta de freguesia Labrujó Rendufe e Vilar do Monte, sita no 

lugar de Igreja, da freguesia de Rendufe, reuniu em sessão ordinária a assembleia de freguesia 

de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte. 

A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: Discussão e aprovação da 

ata da reunião anterior; Informação do expediente da mesa; Discussão e autorização para 

aprovação de celebração de contrato interadministrativo (Transporte Escolar); e Aprovação de 

cessação de contrato de empreitada – Caminho dos Ribeiros (Lugar da Além); Outros assuntos 

de interesse da freguesia. 

Aberta a sessão e feita chamada de presenças dos membros da assembleia, verificando-se a 

ausência da Senhora Cláudia Sousa. 

Antes dos assuntos registados na ordem do dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior. 

Lida e levada a votação, foi aprovada por maioria, com duas abstenções. 

Seguiu-se a leitura de expediente da mesa onde constava a carta com o ato de Renúncia ao cargo 

de vogal da Assembleia de Freguesia, endereçada pelo Senhor Manuel Matagueira Pereira. 

Iniciou-se o primeiro ponto da ordem do dia, onde foi lançado, pelo Presidenta da Mesa de 

Assembleia, o convite ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para uma breve intervenção 

sobre o conteúdo do contrato interadministrativo (Transporte Escolar). Posto a votação, o 

documento foi aprovado por unanimidade. 

Passado ao ponto número dois da ordem do dia, antes de levar a debate, o Senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia de Freguesia, questionou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, da 

necessidade de cessação de contrato de empreitada do Caminho dos Ribeiros. No seguimento, 

o Senhor Presidenta da Junta de Freguesia, enumerou vários fatores entre os quais destacou a 

facto do empreiteiro não comparecer na obra há um longo período de tempo e não responde 

às várias tentativas de contacto. Levado o assunto a debate, por ordem de inscrição, começou 

por intervir o Senhor Nuno Sousa onde questionou vários assuntos, entre os quais o conteúdo 

das tarefas expressas no contrato e o estado de faturação da obra. Dada a palavra ao senhor 

Presidente da Junta, este explicou que a empreitada está adjudicada em duas fases, sendo a 

fase 2, referente à pavimentação do caminho, a que está por concluir. Em relação ao modo de 

faturação e pagamento da obra, deu conta que o valor pago está aquém dos trabalhos 

efetuados, sem prejuízo, neste capítulo, para a Freguesia. Neste ponto, a mesa da Assembleia 

de Freguesia, concluiu não possuir os pressupostos suficientes para levar a votação a medida 

apresentada pela Junta de Freguesia. Ficou, portanto, definido, com acordo unânime de 

Assembleia de Freguesia, a notificação por parte da Junta de Freguesia, por escrito, ao 

Empreiteiro da Obra e mediante a resposta, avaliar a necessidade de convocar uma assembleia 

extraordinária. 

Passado ao último ponto da ordem do dia, Outros Assuntos de Interesse da Freguesia, registou-

se a inscrição do Senhor Nuno Sousa, Sandra Pereira e Filipe Ramos. Dada a palavra ao Senhor 

Nuno Sousa, começou por questionar a gestão das limpezas das valetas, o estado da toponímia, 

a razão pela qual eram os bombeiros a assegurar o abastecimento de água em Labrujó e Vilar 

do Monte, perguntou também por uma obra de exploração de água a acontecer em Labrujó, a 

situação da pedreira, a razão pela qual a Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte não 



participa no cortejo etnográfico das Feiras Novas, o terreno que estará a ser utilizado pelo 

senhor Adriano Pereira e concluiu questionando o ponto de situação do desaparecimento do 

Livro do Tombo da extinta Freguesia de Vilar do Monte. 

Terminada a intervenção do Senhor Nuno Sousa, dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta, 

por ordem do registo dos assuntos, começou por referir que houve um lote de locais cujas 

limpezas foram entregues a uma empresa externa, devido ao facto de internamente não 

conseguir dar resposta às necessidades. Os trabalhos de toponímia serão retomados mediante 

a disponibilidade dos colaboradores da Junta de Freguesia, intercalando com as tarefas já 

atribuídas e obrigatórias do quotidiano. Em relação ao abastecimento da água efetuada pelos 

bombeiros a Labrujó e Vilar do Monte e a obra de exploração de água em Labrujó, o Senhor 

Presidente da Junta, deu conta que eram assuntos da responsabilidade do Município. Em 

relação à pedreira, ficou definido a colocação de outra placa de aviso, terraplanagem do local e 

vedação do mesmo. A participação no cortejo nas Feiras Novas não é uma preocupação nem um 

evento que esteja no espectro do atual mandato, vincou o Senhor Presidente da Junta. Sobre o 

terreno utilizado pelo Senhor Adriano Pereira, o Senhor Presidente da Junta remeteu o assunto 

para a gestão da Comissão de Compartes dos Baldios de Vilar do Monte. Conclui este 

esclarecimento, remetendo a situação do desaparecimento do Livro para as autoridades 

competentes, cuja participação foi efetuada à data do desaparecimento. 

Por ordem de inscrições, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, deu a 

palavra à Senhora Sandra Pereira, onde questionou a o estado do caminho da Resteva e a 

conclusão do muro do caminho do Cabo, destacou ainda aspetos de segurança mencionando a 

necessidade de instalação de barreiras de proteção na estrada Municipal de Vilar do Monte e a 

necessidade de instalação de uma grade de proteção no cemitério de Vilar do Monte. 

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta, por ordens da exposição de assuntos, começou 

por remeter o assunto do caminho da Resteva para oportunidade futura, dando cumprimento 

ao grau de prioridades e disponibilização de respetivas verbas. Em relação ao muro do caminho 

do cabo, não sendo uma obra que estava prevista na empreitada inicial, ficou o compromisso 

da elaboração da mesma. O estado das proteções da estrada Municipal de Vilar do Monte, tal 

como a conclusão da repavimentação integral da mesma, é um assunto cuja Junta de Freguesia 

está acompanhar junto do Município, como já foi abordado e registado em atas anteriores. 

Quanto à manutenção dos cemitérios, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia anunciou um 

plano de intervenção integral nos três cemitérios da Freguesia, de uma forma gradual, onde 

serão retificadas todas as necessidades manifestadas. 

Por último, interveio o Senhor Filipe Ramos, expressando a necessidade de alteração do local da 

“Fonte dos Castanheiros”, em Vilar do Monte. 

Apresentado o assunto, o senhor Presidente da Mesa de Assembleia remeteu o assunto para 

futura reunião ordinária, de forma a publicar a intenção do ato, antes de levar o assunto a 

debate e votação. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata que, depois de lida e 

aprovada será assinada pelos presentes. 
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