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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data:15-12-2018        Ata: 4/2018 

 

Presenças: 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte, que presidiu 

Cidália Gonçalves Fernandes 

Celeste João Pires Rodrigues 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues  

Luís dos Santos Medeiros 

 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia em Vila Verde 

Hora de início: 21h00min 

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 

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

- Tomar conhecimento 
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2.3 Plano de Atividades e Orçamento para 2019 

- Deliberação  

2.4 Plano Plurianual de Investimentos para 2019 

- 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 

Finda a época de mais trabalho para as gentes da nossa freguesia, que é a apanha 

da castanha, espero que agora cheguem dias de descanso, sossego e tempo para 

confraternizar com aqueles que mais gostamos, que nos são mais próximos, pois 

está a chegar o Natal. 

Mas, para nós, executivo da Junta de Freguesia o trabalho tem de continuar, pois 

foi para isso que nos propusemos, trabalhar em prol da nossa terra e das nossas 

gentes. 
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Terminado um ano à frente dos destinos da mais bela freguesia do concelho de 

Vinhais, que é a nossa, é altura de fazer um apanhado das obras que conseguimos 

executar, com o tão reduzido orçamento que possui a nossa Junta de Freguesia. 

Fizemos: 

Colaboramos com a Associação de Caçadores na Organização da Montaria; 

 Organizamos um almoço convívio para toda a população da nossa freguesia; 

Colocamos INTERNET na Sede da Junta de Freguesia; 

Adquirimos um computador para a Junta de Freguesia; 

Melhoramos alguns canais de regadio; 

Tratamos de desativar a fossa Séptica da Armental e passar todo o saneamento da 

aldeia para a ETAR; 

Colocamos paralelos em alguns lugares; 

Colocamos manilhas e tubos em algumas travessias de caminhos; 

Colocamos grades de proteção em alguns locais que achávamos perigosos; 

Arranjamos 90% dos caminhos agrícolas; 

Fizemos obras na Igreja de Prada; 

Colocamos um professor duas vezes por semana a dar aulas de atividade física; 

Conseguimos organizar um curso de formação para aprender a “ Conduzir e Operar 

um Trator em segurança”. 

Não fizemos tudo o que queríamos, pois isso é quase impossível, mas estamos 

bastante satisfeitos pelo que conseguimos pela nossa terra e pelas nossas gentes. 

Para o ano 2019 gostaríamos de fazer: 

Arranjo da entrada do salão de Convívio de Prada 

Construção de muro junto à igreja de Prada 

Arranjo da Fonte Velha em Prada 

Arranjo do caminho de armental – muro e agueiras 

Construção de canal de regadio 
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Obras de melhoramento na sede de Junta de Freguesia 

Implementação de aulas de atividade física 

Implementação de tratamentos de fisioterapia e enfermagem 

Internet na freguesia 

 Arranjo e limpeza de caminhos agrícolas 

Como é conhecimento de todos vós, grande parte destas obras são serão possíveis 

se existir uma colaboração financeira por parte do Município, pois por si só esta 

instituição não possui capacidade financeira para as concluir. 

Informo, também, que a Junta de Freguesia possui na sua conta, a esta data, 

23.928,46€. 

 

2.3 Plano de Atividades e Orçamento para 2019 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente, já depois de ser aprovado, por unanimidade, na 

reunião de Executivo da Junta de Freguesia, dia 26-11-2018, o Plano de Atividades e 

Orçamento para 2019. 

Assim sendo, o Orçamento da Freguesia de Vila Verde, para o ano de 2019, prevê um 

total de Receitas e Despesas no valor de 86 500,00€. 

Do Fundo Financiamento de Freguesias, prevê-se receber 25 699,00€, mais uma verba 

atribuída no mapa xx do Orçamento de Estado, no valor de 2 042,00€ referente ao 

Artigo 38.º, n.º8 da Lei 73/2013. 

Foram analisados e deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades e 

Orçamento para 2019. 
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2.4 Plano Plurianual de Investimentos para 2019 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente, já depois de ser aprovado, por unanimidade, na 

reunião de Executivo da Junta de Freguesia, dia 26-11-2018, o Plano Plurianual de 

Investimentos para 2019. 

Este inclui todos os projectos e acções a realizar no âmbito dos objectivos 

estabelecidos pela autarquia local que impliquem despesas orçamentais a realizar por 

investimentos. 

Foi analisado e deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Plurianual de 

Investimentos para 2019. 

 

3. Período Reservado ao Público 

Não houve intervenções 

 

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 
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O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Luís dos Santos Medeiros 

 

 

 

 

 


