
ATA SETE

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e dezanove, 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 aprovação do 
relatório de atividades e prestação de contas do ano 2018; Discussão e aprovação da primeira 
revisão ao orçamento para 2019; Outros assuntos de interesse da freguesia.

Aberta a sessão e feita chamada de presenças dos membros da assembleia, verificando-se a 
ausência do membro da assembleia de freguesia, 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 unanimidade, com uma abstenção (Nuno 
Sousa).

Em relação ao segundo ponto antes da ordem do dia, registou-se a ausência de expediente 
dirigido à mesa da Assembleia.

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 relatório de atividades e prestação de contas do ano 2018. Dada a palavra ao Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia, iniciou sublinhando as principais atividades e respetivas 
prestações de contas.

Levado o assunto a debate registou-se as inscrições, dos membros da assembleia de Freguesia, 
Nuno Sousa e Sandra Pereira, para este ponto.

Por ordem de inscrição, iniciou o Senhor Nuno Sousa referindo necessidade de melhorar 
funcionamento dos serviços da Junta de Freguesia no atendimento e acompanhamento aos 
cidadãos, nomeadamente no apoio ao preenchimento de documentos, como exemplo o IRS, 
entre outros impressos; referiu a menor receita face ao ano 2017; maior despesa do que 
2017,resultando numa menor evolução do saldo face ao ano 2017; necessidade de 
racionalização do consumo de combustível das viaturas da Junta de Freguesia;

Dada a palavra ao Senhor Presidente da Junta, por ordem dos assuntos, começou por abordar 
o conteúdo e forma de apoio da junta de freguesia, mencionando que o horário de 
atendimento da junta de freguesia está afixado e é do conhecimento da população, 
acrescentando que, em muitos casos, é o Presidente da Junta que se desloca às habitações da 
população para tratamento de questões burocráticas, na sua maioria em pessoas de maior 
idade. Ainda em relação a este assunto, deu o exemplo do tratamento da maioria dos pedidos 
de queimadas que se verificaram na freguesia. Em relação à receita ser inferior à auferida no 
ano 2017, justificou com a menor receita proveniente do município e a maior despesa com o 
valor gasto nas obras de manutenção do edifício de Sede de Junta de Freguesia. Em relação 
aos gastos de combustível justificou que a diferença se deveu, em grande parte, ao aumento 
do preço dos combustíveis, bem como ao maior uso de equipamentos motorizados 
nomeadamente na maior utilização do trator em função da aquisição de mais adornos de 
desmatação. 



Concluídas as alegações do Senhor Presidente de Junta à primeira intervenção do ponto em 
debate, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Sandra Pereira. Referiu, 
em relação ao relatório de atividades e prestação de contas do ano 2018 a não inclusão da sua 
presença no documento, onde apenas refere o anterior membro da assembleia de freguesia, o 
Senhor Manuel Matagueira, que a Sandra Pereira viria a substituir no segundo semestre de 
2018.

Após a intervenção da Senhora Sandra Pereira, o senhor Presidente da Assembleia remeteu 
para o Senhor Presidente da Junta o pedido de esclarecimento. No seguimento, o Senhor 
Presidente da Junta justificou o facto de, à data da solicitação do documento à contabilidade 
organizada, apenas constar o anterior membro da Assembleia de Freguesia, o senhor Manuel 
Matagueira.

Findo o debate ao primeiro ponto da ordem do dia, levado a votação, o relatório de atividades 
e prestação de contas do ano 2018 foi aprovado por maioria, com um voto contra (Nuno 
Sousa) e uma abstenção (Sandra Pereira).

Seguiu-se para o segundo ponto da ordem do dia “Discussão e aprovação da primeira revisão 
ao orçamento para 2019”, neste ponto a mesa da Assembleia de Freguesia não recebeu 
nenhum pedido de inscrição. Levado a votação, o documento foi aprovado por unanimidade.

Passado ao último ponto da ordem do dia, Outros Assuntos de Interesse da Freguesia, 
registou-se a inscrição dos membros da Assembleia de Freguesia, Nuno Sousa e Senhora 
Pereira.

Por ordem de inscrição, iniciou o Senhor Nuno Sousa referindo a necessidade de limpeza das 
bermas da estrada municipal do lugar de Sobrada, necessidade de instalação de rails 
protetores na estrada municipal de sobrada, colocação de grades na estrada da Além e conclui 
questionado o ponto de situação da situação do conflito territorial com a freguesia da Labruja.

Dada a palavra o Senhor Presidente da Junta, por ordem dos assuntos, respondeu que a 
limpeza da estrada de sobrada ficaria concluída a tempo das festividades em honra de Santa 
Luzia, em relação à necessidade e melhorar as condições da via municipal de sobrada, 
nomeadamente a colocação de proteção, mencionou que o local já havia sido referenciado ao 
município, inclusive estava agendada uma visita da Vice-Presidente da Camara Municipal ao 
local. Em relação ao conflito com a Freguesia da Labruja, o senhor Presidente da Junta referiu 
o agendamento de uma reunião entre as partes com documentação de forma a resolver a 
situação definitivamente. Por fim, em relação às grades da estrada do Lugar da Além, frisou 
que estavam prontas e aguardavam disponibilidade do prestador de serviços para a instalação.

Concluídas as alegações do Senhor Presidente de Junta à primeira intervenção do último ponto 
em debate, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Sandra Pereira. 
Mencionou em relação a este ponto, a necessidade de desmatação de vegetação nos 
caminhos de calçada, necessidade de reparação e colocação de grelhas nos aquedutos, 
nomeadamente no caminho do Cabo, necessidade de construção de paragem de abrigo de 
passageiros do autocarro, desmatação de casas e terrenos devolutos, necessidade de limpeza 
da “Fonte dos Castanheiros”, concluiu voltando a questionar o ponto de situação do 
gradeamento do cemitério de Vilar do Monte.

Terminada a última intervenção ao último ponto da Ordem do Dia, foi dada a palavra ao 
Senhor Presidente da Junta que, por ordem dos assuntos, remeteu a desmatação dos 



caminhos para cronologia de manutenção preventiva sistemática em vigor, em relação às 
beneficiações dos caminhos, remeteu para a intenção de reparação dos mesmos em agenda 
oportuna como já havia sido registado em atas anteriores, nomeadamente do Caminho da 
Cruz, o Caminho da Resteva o gradeamento do cemitério de Vilar do Monte e o estudo de 
implementação da paragem de abrigo de passageiros do autocarro.

Findos os esclarecimentos solicitados ao Senhor Presidente da Junta, o mesmo terminou 
mencionando alguns pontos que ficaram de ser tratados à data da última reunião ordinária da 
Assembleia de Freguesia, nomeadamente a recusa do município em relação à solicitação de 
instalação de uma plataforma de auxílio do acesso dos passageiros ao autocarro, junto ao 
restaurante “A Montanha”, no sentido Ponte de Lima-Paredes de Coura. Referiu o término da 
vedação da pedreira da Travanca e instalação de nova sinalização, a fase final da toponímia em 
Labrujó e Vilar do Monte, a conclusão do muro da Costeira, a fase final do procedimento do 
concurso de Limpezas dos baldios e, por fim, a conclusão das obras de manutenção do edifício 
da Sede de Junta de Freguesia de Labrujó Rendufe e Vilar do Monte.  

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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