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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data:29-06-2018        Ata: 2/2018 

 

Presenças: 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte, que presidiu 

Cidália Gonçalves Fernandes 

Celeste João Pires Rodrigues 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

 

Ausências:  

Luís dos Santos Medeiros 

Andreia Teresa Gomes Pires 

Tânia Helena Pinheiro 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h00min 

Hora de término: 22h45min 

Secretariou, Cidália Gonçalves Fernandes, 1º Secretário da Junta de Freguesia 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período Antes da ordem do dia 

2. Ordem do dia 

2.1 Ata da Reunião Anterior 

- Deliberação 
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2.2 Informação Escrita do Sr.º Presidente de Junta de Freguesia 

- Tomar conhecimento 

2.3 1.ª Alteração ao Orçamento de 2018 

- Deliberação  

2.4 Modificação do Plano Plurianual de Investimentos – 1.ª Revisão 

- Deliberação 

2.5 Taxa de aluguer do salão da Casa do Povo 

- Deliberação 

2.6 Resolução da situação dos pinheiros, pertencentes a Francisco António Félix 

e Vítor António 

 - Deliberação 

3 Período Reservado ao Público 
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Ordem de Trabalhos 

 

1. Período Antes da ordem do dia 

Não houve intervenções 

2. Ordem do dia 

2.1. Ata da reunião anterior  

A Ata da reunião anterior foi lida pela Senhora Secretária da Assembleia de 

Freguesia e aprovada, por unanimidade, que seguidamente foi assinada por todos 

os elementos. 

 

2.2. Informação Escrita do Sr.º Presidente de Junta de Freguesia 

Muito boa noite  

Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

Senhoras Secretárias da Assembleia de Freguesia 

Senhoras e Senhores Vogais da Assembleia de Freguesia 

Senhor Secretário da Junta de Freguesia 

Senhora Tesoureira da Junta de Freguesia 

Passados estes dois meses desde a última reunião de assembleia de freguesia, alguns 

assuntos foram chegando às nossas mãos, que nós analisamos e tratamos, mas os mais 

pertinentes serão debatidos hoje para vossa possível aprovação. 

Também, temos a informar que começamos as obras de beneficiação de alguns pontos 

de regadio, já um pouco tarde, mas devido às condições climatéricas foi quando 

possível. 

É importante referir que dentro em breve se vai começar a resolver a situação da Fossa 

Sética da Armental, um assunto que preocupou este executivo desde a primeira hora 
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que assumiu funções. Vai ser construído um pequeno reservatório no caminho de 

Armental, onde terá uma bomba, que irá bombear todos os resíduos para uma caixa 

que se encontre no largo da Poça, para de seguida tomar o caminho certo, que é a 

ETAR que se localiza junto ao Campo de Futebol, que como consequência disto a Fossa 

de Armental será desativada. 

Aguardamos que, como nos foi prometido, que a Motoniveladora venha para a nossa 

freguesia segunda-feira a fim de arranjar todos os caminhos que lhe sejam possível, 

pois para nós estes são as autoestrada para o emprego de muita gente e, por isso, no 

nosso entender, devem estar em perfeitas condições.  

Informo, também, que a Junta de freguesia possui na sua conta, a esta data, 41.071,02 

€. 

 

2.3 1.ª Alteração ao Orçamento de 2018 

Foi apresentada pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia a 1.º alteração ao 

orçamento, que vem na sequência da assinatura do contrato inter administrativo com 

o Município de Vinhais. 

Depois de analisado foi, deliberado por unanimidade, a Alteração ao Orçamento de 

2018. 

 

2.4 Modificação do Plano Plurianual de Investimentos – 1.ª Revisão 

Foi, também, deliberado por unanimidade, a Modificação do Plano Plurianual de 

Investimento – 1ª Revisão. 
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2.5 Taxa de aluguer do salão da Casa do Povo 

Foi proposto pela Junta de Freguesia a criação de uma taxa para o aluguer das 

instalações da sede da Junta de Freguesia, aquando da solicitação de pessoas que não 

são residentes na freguesia ou que não estão recenseadas. 

Assim, foi deliberado por unanimidade, aplicar uma taxa de 25,00€/dia pelo aluguer 

apenas do espaço, e a taxa de 100,00€/dia, pelo aluguer do espaço e utilização de todo 

o material existente. 

 

2.6 Resolução da situação dos pinheiros, pertencentes a Francisco António 

Félix e Vítor António 

Foi mencionado pelo Sr.º Presidente de Junta que é necessário resolver a situação dos 

pinheiros dos Proprietários acima mencionados, uma vez que já foi deliberado, por 

unanimidade, em reunião de Junta de Freguesia dia 28 de Maio, solicitar um valor para 

os pinheiros a duas empresas da área. 

Assim, e depois e debatido este assunto, foi deliberado, por unanimidade, solicitar o 

serviço a duas empresas da área para apurar o valor dos pinheiros cortados e 

consequentemente levar esses valor para aprovação numa futura reunião de 

assembleia de freguesia. 

 

3. Período Reservado ao Público 

Não houve intervenções 
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Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

 

O Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia 

 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte 

 

O 1º Secretário da Junta de Freguesia 

 

Cidália Gonçalves Fernandes 

 

 

O 2º Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Celeste João Pires Rodrigues 

 

 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues____________________________________ 

 

 


