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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 26-11-2018       Ata: 11/2018 

 

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: 21h30min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Montaria ao Javali no Monte de Cabrões 

3. Extração de Cortiça no Monte de Cabrões 

4. 1.ª Alteração ao Orçamento 2018 

5. Plano de Atividades e Orçamento para 2019 

6. Plano Plurianual de Investimentos 2019 
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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. Montaria ao Javali no Monte de Cabrões 

Chegou a esta instituição um ofício do Presidente da Caça, a solicitar apoio para 

a realização da Montaria ao Javali, que se irá realizar, no Monte de Cabrões, dia 

13 de janeiro de 2019. 

 Depois de analisadas todas as solicitações foi deliberado, por unanimidade, 

disponibilizar as instalações da Casa do Povo, assim como de todo o material 

existente para confecionar as refeições, bem como proceder à limpeza dos 

caminhos que dão acesso e circundam o Monte de Cabrões. 

Foi, também, deliberado, por unanimidade, enviar um ofício ao Sr.º Presidente 

da Câmara Municipal de Vinhais a solicitar o seguinte material: 

- Instalação de barracas para mostra de produtos, assim como para as 

inscrições;  

- Duas carrinhas para levar os caçadores para a mancha; 

- Colunas e Microfone; 

- Apoio técnico para elaboração e impressão de material para promoção do 

evento; 

- Apoio técnico para auxiliar na realização da montaria; 

Foi, também, decidido, por unanimidade convidar o Sr.º Presidente e restante 

executivo para o jantar. 
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3. Extração de Cortiça no Monte de Cabrões 

Informou o Sr.º Presidente que a Junta de Freguesia recebeu um ofício do Sr.º 

Orlando Pardelinha a apresentar uma proposta para tirar a cortiça dos 

sobreiros existentes no Monte de Cabrões em junho/julho de 2019, pelo valor 

de 300€. 

Face ao exposto foi deliberado, por unanimidade, solicitar um outro orçamento 

de modo a verificar o que apresenta a proposta mais vantajosa para a Junta de 

Freguesia. 

 

4. 1.ª Alteração do Orçamento 2018 

Foram apresentadas pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia as alterações ao 

orçamento de 2018, devido à necessidade de retificar alguns valores, os quais 

depois de analisados ao pormenor foram deliberados por unanimidade. 

 

5. Plano de Atividades e Orçamento para 2019 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou minuciosamente o Plano de 

Atividades e Orçamento para o ano 2019. 

Após análise exaustiva por parte de todos os elementos do executivo, foi 

deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades e Orçamento para 

o ano 2019 e submeter o documento a aprovação da Assembleia de Freguesia.  

6. Plano Plurianual de Investimentos 2019 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente de Freguesia o Plano Plurianual de 

investimentos para 2019, o qual foi analisado e deliberado aprovar, por 

unanimidade, o documento e submeter a aprovação da Assembleia de 

Freguesia. 

 

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


