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ATA Nº 18 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, 

no edifício sede, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de 

António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, Augusto 

Manuel Fernandes Simões, Maria Ferreira Francisco e António de Fátima Lima 

Gonçalves, com a seguinte 

Ordem do Dia 

01 – Participação do Público 

02 – Correspondência 

03 – Informações do Presidente 

04 – Trabalhos feitos e a realizar 

05 – Participação em reuniões e atividades 

06 - Pedidos 

07 – Ajustes 

08 – Portal A Minha Rua  

09 – Parceria com a Activar 

10 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

01 - Participação do Público  

Não havendo público presente, o Presidente deu início à reunião.  

02 – Correspondência 

O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente 

de convite da secção de Caminheiros do Montanha Clube para almoço convívio 

a realizar no dia vinte e cinco de novembro; convocatória da Dueceira para 

Assembleia Geral ordinária a realizar no dia onze de dezembro; convite da 

Câmara Municipal para a inauguração da XXIX Feira do Mel e da Castanha, no 

dia dezasseis de novembro; e-mail da ANAFRE com apresentação do Fundo 

Recomeçar, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; convite da 

Câmara Municipal para a I Gala do Desporto, no dia vinte e quatro de 

novembro; convite do Jardim de Infância do Freixo para participação no 

Conselho Eco Escolas e para a primeira reunião a realizar no dia dezanove de 

novembro; convite do Clube de Vespas da Louzan para jantar de Natal e 

encerramento das atividades do ano no dia trinta de novembro; divulgação da 
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Câmara Municipal do programa da semana da Igualdade na Diversidade entre 

os dias vinte e oito de novembro e sete de dezembro bem como do II Encontro 

Distrital de Boas Práticas na Área da Igualdade, Cidadania e não Discriminação 

no dia seis de dezembro; aviso enviado pela Câmara Municipal sobre a 

Tempestade Leslie – Pedidos de apoio no âmbito do PDR2020 – aditamento às 

freguesias; convocatória da Câmara Municipal para reunião do CMEL no dia 

doze de dezembro; divulgação da Câmara Municipal do Ciclo de Concertos do 

Advento – Trégua de Natal – a realizar nas freguesias do concelho durante o 

mês de dezembro; convite do Jardim de Infância do Freixo para a cerimónia do 

Hastear da Bandeira Verde referente ao projeto Eco Escolas, no dia cinco de 

dezembro; convite da Câmara Municipal para as iniciativas a realizar no âmbito 

da Evocação Nacional do Centenário da I Grande Guerra e da Assinatura do 

Armistício, no dia um de dezembro; convite da Activar para o lançamento do 

livro infantil “Xisto na Aldeia – Talasnal”, no dia quinze de dezembro no 

Talasnal, elaborado no âmbito do projeto CLDS 3G.  

03 - Informações do Presidente  

O presidente apresentou os documentos relativos ao Plano de Atividades e ao 

Orçamento, recolhendo a opinião e os contributos dos elementos do executivo, 

de modo a elaborar os documentos finais a apresentar em reunião ordinária da 

Assembleia de Freguesia.  

Informa ainda que a festa de Natal de Vilarinho está a ser preparada dentro dos 

moldes habituais, havendo já entidades que confirmaram a sua presença.  

04 - Trabalhos feitos e a realizar 

O Presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da Junta durante este período. Foram também programados e 

planificados os trabalhos mais urgentes.  

05 - Participação em reuniões e atividades  

Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: inauguração da XXIX Feira da Castanha e 

do Mel e Eco Escolas na EB1, no dia dezasseis; Eco Escolas no Jardim de 

Infância do Freixo, dia dezanove; reunião de avaliação da Noite Branca e 

preparação da atividade do próximo ano, dia vinte e um; hastear da Bandeira 

Verde na EB1 e Dia da Floresta Autóctone no dia vinte e três; caminhada dos 

Baldios de Vilarinho, jantar convívio do GERL e primeira Gala do Desporto, no 
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dia vinte e quatro; almoço convívio da secção de Caminheiros do Montanha 

Clube, dia vinte e cinco; reunião de preparação do Louzantrail, dia vinte e seis; 

reunião do CLDS no dia trinta do mês de novembro. Em dezembro: jantar 

convívio nos Pegos, no dia um; inauguração da loja da Lusitânia Seguros, no 

dia quatro; hastear da Bandeira Verde no JI do Freixo e apresentação do livro 

“O coração vive de sorrisos”, da autora Carolina Cruz, no dia cinco; jantar 

convívio da Associação de Vale de Neira, no dia oito. 

06 – Pedidos 

Analisado o pedido da Associação Recreativa e Cultural de Vale de Neira para 

transporte de algum material para as obras da sede. Atendendo ao apoio 

concedido às coletividades da freguesia, o transporte foi efetuado de acordo 

com o pedido. Analisado e reencaminhado para a Câmara Municipal o pedido 

de um munícipe referente a limpeza de terreno municipal sito em Ceira dos 

Vales.  

07 – Ajustes 

Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste 

direto números vinte à empresa AgroMéxico, Lda, no valor de trezentos e trinta 

e seis euros e vinte e oito cêntimos (336.28 €), vinte e um à empresa Isidoro 

Correia da Silva, Lda no valor de dois mil oitocentos e sessenta e oito euros e 

noventa e oito cêntimos (2.868,98 €), vinte e dois à empresa Pedro Seco, Lda, 

no valor de setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos (78,72 €), vinte e três 

e vinte e quatro à empresa Pedro Seco, Lda no valor de noventa e oito euros e 

quarenta cêntimos (98,40 €) cada. 

08 – Portal A Minha Rua  

Neste período foi recebida e devidamente encaminhada uma ocorrência no 

Portal A Minha Rua. 

09 – Parceria Activar 

O presidente informa que a Activar convidou a Junta de Freguesia para ser 

entidade parceira de Campo de Trabalho Internacional, a realizar no próximo 

ano, com o tema: “Fontes, lavadouros e outros tesouros – recuperação do 

património”. Assim, foram identificadas as necessidades de intervenção e de 

manutenção nas fontes, tanques de rega e de apoio à agricultura situados nas 

aldeias de Levegadas, Vale de Maceira, Cova do Lobo, Eira de Calva e Vale de 

Neira com vista à elaboração da candidatura. Atendendo ao interesse do 
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projeto pela promoção e valorização do património local, foi deliberado 

proceder à assinatura da respetiva declaração de parceria.  

10 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número seis da 

Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-

se arquivados em pasta própria.  

E não havendo mais nada a tratar, o executivo da Junta de Freguesia 

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos termos e 

para os efeitos consignados nos nºs 3 a 4 do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Secretária, que a elaborei e transcrevi. Foi encerrada a reunião pelas dezanove 

horas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


