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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 29-06-2020       Ata: 6/2020 

 

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 António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Situação Pandémica do COVID-19 

3. Limpeza do Adro da Igreja e Cemitério de Prada 

4. Arranjo da agueira da Ribeira 
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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. Situação Pandémica do COVID-19 

Foi deliberado, por unanimidade, manter em vigor todas as medidas de 

combate ao COVID-19 mencionadas nas reuniões anteriores, uma vez que a 

situação ainda se mantem muito preocupante. 

 

3. Limpeza do Adro da Igreja e Cemitério de Prada 

Foi comunicada pela Senhora Tesoureira da Junta de Freguesia que o senhor 

João Linhares, que até então estava responsável por efetuar a limpeza do 

cemitério de Prada, tinha manifestado a intenção de não continuar a realizar 

esse trabalho, em virtude de não reunir as condições físicas ideais para o fazer 

na perfeição. 

Assim, e depois de discutido o assunto foi deliberado, por unanimidade, fazer 

um edital, para colocar nos locais de estilo, informando que se encontram 

abertas as inscrições para que os interessados manifestem o seu interesse, 

sendo o valor máximo de 500,00€ anuais, pela limpeza do Adro da Igreja e 

Cemitério de Prada. 

Caso existam mais que um interessado a adjudicação será efetuada ao que 

apresentar o valor mais baixo. 
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4. Arranjo da agueira da Ribeira 

Depois da reunião de dia 16 de junho de 2020, com o Senhor Presidente de 

Câmara ficou acordado realizar o arranjo da Agueira da Ribeira, ficando a cargo 

da Câmara Municipal a cedência de todo o material necessário e da Junta de 

Freguesia todas as despesas com a mão-de-obra. 

Para tal foi deliberado, por unanimidade, pedir dois orçamentos a duas 

empresas da área, sendo que será adjudicado ao que apresentar o valor mais 

baixo, assim como enviar um ofício ao Senhor Presidente de Câmara a solicitar 

o material necessário. 

 

 

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 


