ATA TRÊS

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte horas e trinta minutos, 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; Intervenção dos membros da
assembleia de freguesia; Outros assuntos de interesse da freguesia.
Aberta a sessão e feita chamada de presenças dos membros da assembleia, verificando-se a
ausência do Senhor Manuel Augusto Amorim Caselhos.
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.
Após leitura, não existindo expediente direcionado à mesa da Assembleia de Freguesia, iniciouse o primeiro ponto da ordem do dia, onde foi lançado, pelo Presidenta da Mesa de Assembleia,
o convite à inscrição dos membros para livre intervenção dos mesmos. Este ponto, iniciou com
a intervenção do Senhor Manuel Matagueira, onde abordou vários assuntos, nomeadamente a
questão do alargamento da estrada municipal junto à igreja de Rendufe, questionou a gestão
do tempo útil de produção dos funcionários afetos à Junta de Freguesia e concluiu este ponto
interrogando a gestão dos abastecimentos de água da responsabilidade da junta de freguesia a
partir de 1 de janeiro de 2019.
Face ao número de questões colocadas, o Presidenta da Mesa de Assembleia de Freguesia,
solicitou a resposta do Senhor Presidente da Junta de Freguesia. Este, por ordem cronológica
dos assuntos expostos, começou por dar resposta à questão do alargamento da estrada
municipal junto à igreja, reiterando que, apesar de não se tratar de um obra com
responsabilidade direta da junta, está comprometida, junto do município, a execução da obra,
tentando que esta seja incluída no projeto da construção do centro cívico, de forma agilizar a
cedência do terreno necessário, evitando ações litigiosas com o proprietário. O Senhor
Presidente da Junta de Freguesia, continuou as explicações, esclarecendo que o tempo útil dos
funcionários está maximizado face às tarefas que lhes são atribuídas. Relativamente à questão
da água, tendo em conta que a partir de 1 de janeiro de 2019 a Junta de Freguesia deixará de
ter responsabilidade sobre o fornecimento do bem em questão, o Senhor Presidente mencionou
que até à data seriam convocados os utilizadores, onde será proposta a criação de comissões de
gestão. Acrescentou ainda que parte da água será encaminhada para alimentar a rede de
fontanários públicos.
Apresentadas as explicações pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o Senhor Presidente
da Mesa de Assembleia de Freguesia passou a palavra ao Senhor Nuno Sousa que também se
havia inscrito neste tópico. Iniciou a intervenção questionando o ponto de situação referente
aos limites administrativos entre a freguesia e a freguesia da Labruja, requereu informação
sobre o estado dos trabalhos afetos à toponímia, o avanço dos trabalhos no caminho dos
Ribeiros, a necessidade de uma plataforma junto à paragem da Pedra Fendida, no sentido Ponte
de Lima - Paredes de Coura, questionou o possível alargamento do caminho contiguo ao moinho

do lugar da Além, concluiu evocando casos de necessidades sociais especiais e a posição da Junta
de Freguesia para fazer face a essas necessidades.
Finda a intervenção do Senhor Nuno Sousa, e não se verificando mais inscrições para este tópico,
o Senhor Presidente da Mesa de Assembleia solicitou a intervenção do Senhor Presidente da
Junta para responder às questões colocadas e abordar os assuntos de interesse. O Senhor
Presidente da Junta de Freguesia deu início aos esclarecimentos solicitados, seguindo a ordem
das questões, começou por informar da existência de uma reunião, com o executivo da Junta de
Freguesia de Labruja, onde ficou agendada uma visita in loco. Mencionou ainda que iria iniciar
diligências no sentido de obter apoio técnico ao município neste processo. Em relação à
toponímia, o Senhor Presidente da Junta informou que já haviam sido colocadas as placas de
identificação na maior parte das ruas de Rendufe e que assim que possível seriam colocadas as
placas identificadoras dos números de porta. Sobre a questão dos trabalhos no caminho dos
Ribeiros, o Senhor Presidente da Junta comprometeu-se a pressionar o empreiteiro de forma a
finalizar os trabalhos. No que refere à plataforma mencionada pelo Senhor Membro da
Assembleia, o Senhor Presidente da Junta, informou que este assunto era já uma preocupação
antiga da Junta de Freguesia e que inclusive já havia enviado um ofício às Infraestruturas de
Portugal para uma intervenção no local, contudo, até à data, a Junta de Freguesia não obteve
resposta a esse documento. No seguimento dos assuntos expostos, o Senhor Presidente da
Junta, em relação ao alargamento proposto pelo Senhor Nuno Sousa, comprometeu-se a
reavaliar essa possibilidade, mencionando, contudo, que não seria fácil face à proximidade da
conduta que alimenta o moinho existente no local e que se tratava de propriedade privada. Em
conclusão às questões colocadas, abordou o assunto dos problemas sociais da freguesia,
registando ter conhecimento de todos os casos mencionados e um plano de ação para cada um
deles. Contudo manifestou a limitação da Junta de Freguesia na ação direta sobre os casos,
nomeadamente intervenções em habitações cujos benificiários não são proprietários. Ainda
assim, a Junta de Freguesia disponibilizou uma verba, num montante máximo de 1.500,00€, para
material de construção de forma auxiliar a melhoria das habitações.
Passado ao último ponto da ordem do dia, Outros Assuntos de Interesse da Freguesia, não se
registando a intervenção de nenhum membro da Assembleia, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia pediu a palavra para dar a esclarecer alguns assuntos de interesse geral.
Nessa intervenção, mencionou que já haviam sido adquiridas as placas para colocação na
pedreira da Travanca e no parque de merendas do Redolho, conforme se tinha comprometido
na reunião anterior. Concluiu divulgando a data do passeio anual da comunidade da freguesia e
estendeu o convite a todos os membros da Assembleia de Freguesia.
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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