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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 26-08-2019       Ata: 8/2019 

 

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: 21h30min 

Secretariou, Armindo Teixeira, secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Resolução da situação dos pinheiros cortados a privados no monte de cabrões 
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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, com os votos a favor do Senhor presidente e da senhora tesoureira e 

com a abstenção do senhor secretário, em virtude de não ter estado presente, 

que seguidamente foi assinada. 

 

2. Resolução da situação dos pinheiros cortados a privados no monte de cabrões 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia de Vila Verde apresentou aos demais 

elementos da Junta de Freguesia os dados que, anteriormente, tinham sido 

solicitados a ARBOREA. 

É importante ter em consideração que todos os valores apesentados foram 

feitos por estimativa, uma vez que a madeira já não se encontrava no local, 

sendo humanamente impossível ter a precisão exata das toneladas cortadas. 

Assim, para a parcela de terreno, propriedade de Vitorino Pinheiro, estima-se 

que tivessem sido retiradas 15,04 toneladas de Pinheiro Bravo. O valor de 

mercado, segundo dados do ICNF, para este material era de 13,61€ a tonelada. 

Posto isto o valor seria de 204,70€. Assim, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar o pagamento. Relativamente aos pinheiros pertencentes a Francisco 

Félix, o procedimento foi semelhante, estimando-se que tivessem sido cortadas 

88,63 toneladas. Estes pinheiros são de espécie diferente, Pseudotsugas, com 

cotação de mercado, também segundo dados do ICNF, de 22,00€ a tonelada, 

que neste caso é superior ao valor vendido pela Junta de Freguesia, que foi de 

16,00€. 

Embora o proprietário não tivesse qualquer responsabilidade pelos valores 

praticados na venda dos seus Pinheiros, foi deliberado, por unanimidade, e sem 
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prejuízo para o proprietário, a Junta de Freguesia pagar os pinheiros pelo valor 

de mercado. 

Assim, a Junta de Freguesia terá de pagar pelos pinheiros pertencentes a 

Francisco Félix, o valor de 1.949,91€, mediante a apresentação de uma fatura 

passada à Junta de Freguesia. 

Posto isto, foi deliberado, por unanimidade, levar o assunto anteriormente 

mencionado a deliberação da Assembleia de Freguesia, assim como tomar 

procedimento igual para posteriores solicitações, caso o venha a acontecer. 

 

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

 

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 


