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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 3-09-2018       Ata: 8/2018 

 

Presenças: 

Miguel António Fernandes, que presidiu 

Armindo António Fernandes Teixeira 

Maria Aldina Linhares 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 22h00min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Colocação dos números de polícia nas casas da freguesia 

3. Obras de beneficiação na Igreja de Prada 

4. Contrato de Prestação de serviços com a empresa HELPIDEZ  
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Ordem de Trabalhos 

 

1. Ata da reunião Anterior 

A Ata da reunião anterior foi lida pelo Sr. Secretário da Junta de Freguesia e 

aprovada, por unanimidade, que seguidamente foi assinada por todos os 

elementos. 

 

2. Colocação dos números de polícia nas casas da freguesia 

Foi comunicado pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia que através de ofício 

enviado ao Sr.º Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, dia 15-12-2017 a 

solicitar apoio técnico para terminar a toponímia na freguesia, foi 

recentemente enviado o levantamento, assim como orçamentos. 

Uma vez que na freguesia existe uma empresa, Serralharia Ilda e Filhos, com 

capacidade para colocar os números, também lhe foi solicitado orçamento 

apenas para a aplicação. 

Assim, e depois de analisar os orçamentos recebido, foi deliberado, por 

unanimidade, adjudica à empresa GrafPub o fornecimento das placas e a 

colocação à empresa Serralharia Ilda e Filhos, pois foram as que apresentaram 

as propostas economicamente mais vantajosas. 

 

3. Obras de beneficiação na Igreja de Prada 

Foi informado pela Sr.ª Tesoureira da Junta de Freguesia que em consequência 

da solicitação desta Junta de Freguesia à Câmara Municipal, através do ofício 

03/JFVV/18, de 29-01-2018, foi feita uma nova instalação elétrica na Igreja de 

Prada. 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

Página 3 de 4 
Ata n.º 8 de 3 de setembro de 2018 

 

 

 

Depois de concluída esta obra, de extrema importância, verificou-se que 

ficaram várias manchas na parede, existem imensas fissuras e grande parte da 

pintura saltou. 

De forma a solucionar esta situação, foi deliberado, por unanimidades, solicitar 

à autarquia a mão-de-obra para realizar esta obra, ficando a cargo da Junta de 

Freguesia custear o material necessário. 

 

4. Contrato de Prestação de serviços com a empresa HELPIDEZ  

O Sr.º Presidente de Junta apresentou uma proposta da empresa HELPIDEZ, 

que visa a realização de Aulas de Exercício Físico Sénior. 

O exercício físico é uma atividade que é muito importante para toda a 

população, mas ainda mais para as pessoas com alguma idade, visto estas 

terem uma vida mais sedentária, o que por vezes lhe poderá trazer mais 

dificuldades de locomoção, assim como de circulação sanguínea. 

Esta empresa realizou durante o mês de setembro várias aulas, e tendo em 

consideração a quantidade de pessoas interessadas, 16, demostra a adesão que 

a população sénior, da nossa freguesia, teve para com esta iniciativa. 

Posto isto foi deliberado, por unanimidade, assinar o contrato de prestação de 

serviços, com a empresa HELPIDEZ, no valor de 195,00€ + IVA, válido pelo 31 de 

dezembro 2018, comprometendo-se esta a prestar duas vezes por semana, 

aulas de exercício físico para a população da Freguesia de Vila Verde. 

 

 

 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 
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O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 

 

O Secretário da Junta de Freguesia 

 

Armindo António Fernandes Teixeira 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


