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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 07-06-2020        Ata: 1/2020 

 

Presenças: 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte, que presidiu 

Celeste João Pires Rodrigues 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues  

Luís dos Santos Medeiros 

             Tânia Helena Pinheiro 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia em Vila Verde 

Hora de início: 14h00min 

Hora de término: 15h30min 

Secretariou, Celeste Rodrigues, 2º Secretário da Assembleia 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. Presidente da Junta de Freguesia 

-Tomar conhecimento 

 

2.3 2ª Revisão ao Orçamento para 2019 

- Deliberação 
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2.4 Relatório de Atividades e Conta de Gerência de 2019 

- Deliberação 

 

3. Cedência temporária de duas parcelas de terreno 

4. Período reservado ao público 

 

 

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, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 

 

2.2 Informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

 

Muito boa tarde  

Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

Senhora Secretária da Assembleia de Freguesia 

Senhoras e Senhores Vogais da Assembleia de Freguesia 

Senhor Secretário da Junta de Freguesia 

Senhora Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Começo por mostrar a minha felicidade por saber que todos os que estamos aqui, bem 

como os nossos familiares conseguiram, até ao momento, superar esta pandemia do 
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COVID-19 que, num instante, assombrou toda a humanidade. Esta “guerra” 

infelizmente ainda não acabou, pelo que peço, a todos vós, como eleitos locais, que 

continuem a passar a mensagem de que é necessário cumprir as recomendações do 

governo e da DGS, principalmente no que diz respeito ao uso de máscara e 

distanciamento social. Só se todos formos agentes de saúde pública é que 

conseguimos voltar à normalidade com a maior brevidade possível. Este assunto 

preocupa-me bastante, principalmente atendendo à idade avançada que grande parte  

das nossas gentes têm, sendo eles uma faixa etária de grande exposição a este vírus. 

Façamo-lo por eles que são o nosso exemplo de vida. 

Esta Junta de Freguesia esteve na linha da frente no que diz respeito ao combate a 

este vírus, fazendo algumas ações que contribuíram para o controlo do COVID-19, 

nomeadamente na desinfeção das ruas, enceramento de espaços de convívio, 

suspensão das aulas de atividade física e desportiva, entrega de medicamentos e 

compras às pessoas que o solicitaram, evitando assim a sua ida ao centro de saúde e 

supermercados, assim como distribuiu um Kit de equipamento de proteção individual 

(5 máscaras, 5 pares de luvas e um frasco de gel desinfetante) a todos os residentes 

e/ou eleitores da nossa freguesia. Ações que estavam ao nosso alcance e que achamos 

de extrema importância para proteger os nossos entes queridos. 

Também, atendendo a esta situação pandémica do COVID-19 tivemos que recorrer aos 

serviços da ARBOREA para fazer a limpeza do canal de regadio na freguesia, trabalho 

este que sempre foi feito pela população da freguesia, terminando num almoço 

convívio, mas entendemos, neste momento, não estarem reunidas as condições para o 

fazer. 

O Projeto enfermagem na Freguesia ainda não iniciou, em virtude da chegada desta 

pandemia, mas já possuímos o material assim como o apoio monetário da Câmara 

Municipal para que seja posto em prática logo que estejam reunidas as condições 

ideias para o efeito. 

Quero, também, deixar registado que relativamente à situação dos pinheiros do 

Monte de Cabrões esta já foi liquidada conforme deliberado por esta assembleia. 
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Outra nota que merece registo e que devem saber, depreende-se com o facto da 

suspensão do contrato CEI+ (processo 314/CEI+/19) aprovado pelo IEFP, e que o 

interveniente era o José Guilherme Martins. Este teve de ser suspenso em virtude de 

ele ter estado doente, meter baixa médica e o IEFP detetar que se encontrava a fazer 

descontos para a Segurança Social, premissa essa que inviabiliza este tipo de 

programas. Situação esta que deixou o executivo da Junta de Freguesia bastante triste,  

uma vez que estávamos bastante satisfeitos com o trabalho por ele desenvolvido, pois 

estava a ser um excelente profissional.   

Relativo à constituição da assembleia de agricultores a mesma ainda não foi possível 

fazer atendendo ao momento pandémico que vivemos, mas irá ser tratado logo que 

estejam reunidas as condições necessárias. 

O executivo da Junta de Freguesia vai ter dia 16 do presente mês, uma reunião com o 

Sr. Presidente da Câmara para ver qual é a disponibilidade da autarquia em 

disponibilizar verbas de forma a podermos fazer algumas obras, que achamos 

necessárias na nossa freguesia, nomeadamente: 

- Arranjo do caminho de armental; construção de muro junto à escola; canal de 

regadio da Ribeira; muro junto à igreja de Prada; arranjo do caminho de Prada até ao 

Parque Biológico de Vinhais, asfaltar o caminho do Salgueiro. Obras estas sem a ajuda 

financeira do Município serão impossíveis de fazer. 

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

30.550,32€. 

 

2.3 2ª Revisão ao Orçamento para 2019 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente a necessidade de fazer uma segunda revisão ao 

orçamento para o ano de 2019. 

Foi analisada e deliberada, por unanimidade, a 2ª revisão ao orçamento de 2019. 
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2.4 Relatório de Atividades e Conta de Gerência de 2019 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente o relatório e contas de gerência referentes ao ano 

2019. 

Os documentos apresentados foram analisados e aprovados por unanimidade. 

 

 

3. Cedência temporária de duas parcelas de terreno 

Foi endereçado à Junta de Freguesia um ofício proveniente do Sr. Antero Sousa a 

solicitar a cedência temporária de duas parcelas de terreno com vista à instalação de 

apiários. O qual se transcreve: 

 

“Exmo. Senhor Presidente de Junta, 

Venho por este meio requerer a cedência a título gratuito, pelo período mínimo de 5 

anos, de duas parcelas contidas em terrenos da Junta de Freguesia, nomeadamente, 

nos artigos 3400 e 3723 denominados "Vale de Espinheiro" e "Serradinho", para 

efeitos de instalação de apiários. 

Junto anexo documentação necessária para a elaboração de Contrato de Comodato, 

por tal me ser exigido para efeitos de candidatura ao PDR2020. 

Com os melhores cumprimentos, 

Antero Sousa” 

 

Anexamos a este ofício, cópia do respetivo Contrato de Comodato, bem como cópia 

das Cadernetas Prediais dos artigos supra mencionados.  

Analisada toda documentação enviada, foi aprovado por unanimidade, ceder por 5 

anos, ao Sr. Antero Sousa, as parcelas de terreno dos artigos 3400 e 3723 para efeitos 

de instalação de apiários. 
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4. 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 2º Secretário da Junta de Freguesia 

 

Celeste João Pires Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Luís dos Santos Medeiros 

 

A Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

 

Tânia Helena Pinheiro 


