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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 25-03-2019       Ata: 3/2019 

 

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: 21h00min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Limpeza das ruas da freguesia 

3. Arranjo e embelezamento dos espaços públicos 

4. Implementação do programa enfermeira na freguesia 
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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. Limpeza das ruas da freguesia 

O Sr.º Presidente de Junta informou que é urgente proceder à limpeza das ruas 

da freguesia, em virtude de as mesmas se encontrarem com alguma erva. 

Assim, e depois de verificada a necessidade por todos os elementos, deliberou-

se, por unanimidade, mandar executar esta tarefa, em Vila Verde, ao Luís 

Batista, e em Prada ao Francisco Dias. 

 

3. Arranjo e embelezamento dos espaços públicos 

Estando a aproximar-se a época do ano onde todo a vegetação cresce, todo a 

flor brota, é de enorme importância que os espaços públicos estejam 

devidamente arranjados, dando assim um colorido à freguesia. Foi por isto, que 

o Sr.º Presidente de Junta informou que é de extrema importância estabelecer 

uma prestação de serviços com uma empresa, da área, que mantenha os locais 

deviamente tratados. 

Assim chegou-se à conclusão que é necessário arranjar os seguintes locais: 

- Espaço envolvente da Sede da Junta de Freguesia; 

- Nossa Senhora dos Caminhos; 

- Espaço envolvente da Escola Museu; 
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- Local onde está instalada a representação da Burra e da Cargueira; 

- Espaço envolvente da Igreja de Prada; 

- Espaço envolvente da Casa de Convívio de Prada.  

Posto isto foi deliberado, por unanimidade, adjudicar este serviço à empresa 

Pedro Correia, pelo valor mensal de 115,00€, comprometendo-se a fazer a 

manutenção uma vez por semana, de abril a outubro, e uma vez por mês de 

novembro a março. 

 

4. Implementação do programa enfermeira na freguesia 

O Sr.º Presidente mencionou que a nossa freguesia é composta, 

essencialmente, por pessoas de mais de 60 anos, pois são 70% da população. 

Perante tal facto e sabendo que é a partir desta idade que alguns problemas de 

saúde vão aparecendo com maior frequência, propôs a implementação do 

programa “Enfermeira na Freguesia”, de forma a esta profissional de saúde 

poder prestar alguns cuidados primários aos nossos fregueses. 

Depois de verificado a necessidade foi deliberado, por unanimidade, entrar em 

contacto com uma enfermeira e solicitar um orçamento para poder prestar 

este serviço, 4 horas por semana, 2h30 em Vila Verde, na sede da Junta de 

Freguesia e 1h30 em Prada, na antiga escola primária. 

 

 

 

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

 

O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 
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O Secretário da Junta de Freguesia 

 

Armindo António Fernandes Teixeira 

 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


