JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE

REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 29-01-2018

Ata: 1/2018

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: 22h45min
Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia

Ordem de Trabalhos
1. Ata da reunião anterior
2. Aquisição de terreno no cemitério de Vila Verde pela Sr.ª Maria da Conceição
Dias Fernandes
3. Colocação de paralelos na rua junto à Casa do Sr. João
4. Colocação de paralelos na entrada de acesso do armazém da Junta de
Freguesia
5. Colocação de caleiras no telhado do armazém da Junta de Freguesia
6. Reparação das duas grelhas do caminho velho
7. Subsidio para a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Prada
8. Pintura interior do Átrio da Escola Museu
9. Arranjo da instalação elétrica da Igreja de Prada
10. Fossa Sética de Vila Verde
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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. Aquisição de terreno no cemitério de Vila Verde pela Sr.ª Maria da Conceição
Dias Fernandes
Chegou a esta Junta de Freguesia um requerimento da Sr.ª Maria da Conceição
Dias Fernandes a solicitar a compra de 2m x 1m de terreno no cemitério de
Vila.
Depois de verificada a disponibilidade de espaço foi aprovado, por
unanimidade, a venda de 2m x 1m pelo valor de 250,00€, conforme valores
praticados por esta junta de freguesia.
3. Colocação de paralelos na rua junto à Casa do Sr. João
O Sr.º Presidente de Junta informou que no caminho que dá acesso à entrada
do tereno para o armazém do Sr. João não se encontrava em grande condições,
uma vez que na altura de inverno era quase impossível subir com a lenha.
De forma a solucionar este problema teria de se calcetar a rua.
Este assunto foi debatido pelos elementos da junta de freguesia e aprovado,
por unanimidade, solicitar a realização deste trabalho à Câmara Municipal de
Vinhais.
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4. Colocação de paralelos na entrada de acesso do armazém da Junta de
Freguesia
Foi sugerido pelo Sr.º Presidente de Junta que na entrada do armazém da Junta
de Freguesia fossem colocados paralelos, de forma a tornar aquele espaço mais
limpo e mais funcional para a entrada e saída de viaturas.
Todo o executivo achou importante realizar esta obra, aprovando por,
unanimidade, solicitar à Câmara Municipal a realização do mencionado.
5. Colocação de caleiras no telhado do armazém da Junta de Freguesia
O Sr.º Secretário de Junta de Freguesia mencionou a importância da colocação
de caleiras no telhado do Armazém da Junta de Freguesia, diminuindo assim a
probabilidade de sujar as paredes com a infiltração de água para o seu interior.
Foi analisada a sua necessidade e aprovado, por unanimidade, solicitar a uma
empresa da área a sua colocação.
6. Reparação das duas grelhas do caminho velho
O Sr.º Presidente informou da necessidade de arranjar as grelhas existentes no
caminho velho, uma vez que se encontram em muito mau estado, podendo
provocar algum acidente.
Mencionou, também, que a Câmara Municipal em situações semelhantes está a
colocar umas manilhas já próprias para estas situações.
Foi analisada a necessidade urgente de resolver esta situações e aprovado, por
unanimidade, adquirir as manilhas e solicitar a uma empresa a sua colocação.
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7. Subsidio para a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Prada
O Sr.º Presidente mencionou que chegou a esta Junta de Freguesia um ofício da
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Prada a solicitar um apoio
financeiro a fim de poder suportar as despesas com as atividades planeadas
para 2017.
Saiu da sala a tesoureira da Junta de freguesia, uma vez que é presidente desta
associação e foi aprovado, pelo Sr.º Presidente de Junte e pelo Sr.º Secretário
da Junta, a atribuição de um valor de 250,00€, que será transferido conforme
disponibilidade financeira.
8. Pintura interior do Átrio da Escola Museu
O Sr.º Presidente informou que a Escola Museu, instalada na Antiga Escola
Primária, propriedade da Câmara Municipal de Vinhais, não se encontra nas
melhores condições para poder receber as visitas.
Depois de analisar este assunto e de aferir que a responsabilidade de manter
este equipamento em perfeitas condições é da Câmara Municipal foi aprovado,
por unanimidade, proceder à elaboração de um ofício a dar conhecimento da
situação ao executivo municipal.
9. Arranjo da instalação elétrica da Igreja de Prada
A Sr.ª Tesoureira da Junta de Freguesia informou da necessidade de se
proceder ao arranjo da instalação elétrica da Igreja de Prada, em virtude de
esta situação não ter sido acautelada, aquando das obras de beneficiação
efetuadas pela autarquia.
Foi verificada a necessidade de tal situação, também pelo facto de esta já ser
muito antiga e daí poder advir um curto-circuito, provocando alguns danos de
maior.
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Assim, e tendo em conta que as anterior obras foram da responsabilidade da
Autarquia, e que estas poderão ser feitas pelos técnicos da Câmara foi
aprovado, por unanimidade, fazer um ofício dirigido ao Sr.º Presidente de
Câmara a solicitar a sua realização.
10. Fossa Sética de Vila Verde
O Sr. Presidente comunicou que depois de solicitar a limpeza do espaço
envolvente à Fossa Sética situada em Armental, verificou que esta se encontra
com enormes deficiências no que diz respeito ao seu normal funcionamento.
Uma vez que este é um assunto delicado no que diz respeito à saúde pública,
comunicou que seria de bom-tom, fazer chegar esta informação ao Sr.º
Presidente de Câmara Municipal de Vinhais, a fim de este mandar averiguar
esta situação aos técnico devidamente especializados neste assunto.
Depois de debatida esta situação, foi deliberado, por unanimidade, fazer um
ofício dirigido ao Sr.º Presidente de Câmara a expor tal situação, solicitando a
sua resolução com a maior brevidade.
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
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