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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 27-11-2017        Ata: 2/2017 

 

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. Alteração da data da próxima reunião da Junta de Freguesia 

3. Aquisição de um computador para a Sede da Junta de Freguesia 

4. Adaptação de uma sala na sede da Junta de Freguesia para reuniões  

5. Levantamento topográfico dos cemitérios de Vila Verde e Prada 

6. Finalização da Toponímia da aldeia de Vila Verde e Prada 

7. Site na internet para divulgação e promoção da Junta de Freguesia 

 

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. 
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2. Alteração da data da reunião da Junta de Freguesia do mês de dezembro 

Foi proposto pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia que a próxima reunião 

deveria ser antecipada para dia 18 de dezembro de 2017, em virtude de ser 

necessário elaborar o orçamento para o próximo ano, tendo ainda de este ser 

levado à reunião de Assembleia de Freguesia, para aprovação, até ao final do 

ano. 

Depois de discutido este ponto foi aprovado, por unanimidade, a alteração da 

data da reunião para 18 de dezembro de 2017. 

 

3. Aquisição de um computador para a Sede da Junta de Freguesia 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia propôs a aquisição de um computador 

para a Sede de Junta de Freguesia, em virtude de verificar que no gabinete da 

Junta só se encontrava o monitor e teclado, já bastante degradado, de um 

possível computador que segundo informações foi para a autarquia para 

concerto, mas que não foi possível a sua reparação. 

Sendo esta uma ferramenta deveras importante para o bom funcionamento 

dos serviços administrativos desta freguesia, é de todo importante a sua 

aquisição. 

Após discussão do assunto foi aprovado, por unanimidade, a necessidade da 

compra, para isso poder-se-á solicitar orçamento para aquisição. 

 

4.  Adaptação de uma sala na sede da Junta de Freguesia para reuniões  

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia sugeriu a adaptação de uma sala na 

Sede da Junta de Freguesia para um local de reuniões, uma vez que esta Junta 

não possuiu local para o efeito, estando estas a ser realizadas no salão de 

convívio deste edifício. Uma vez que, agora, com a construção de um armazém  
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para arrumos, poder-se-á guardar o material existente nesta sala, ficando esta 

completamente livre para o efeito. 

Para tal, torna-se necessário realizar a pintura da sala em questão, colocação 

de aquecimento, assim como aquisição de uma mesa e doze cadeiras. 

Depois de discutido este ponto foi aprovado, por unanimidade, podendo 

solicitar-se orçamentos para o efeito. 

 

5. Levantamento topográfico dos cemitérios de Vila Verde e Prada 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia mencionou a necessidade de ter um 

documento válido sobre a situação topográfica dos cemitérios de Vila Verde e 

Prada, para assim ser muito mais fácil a identificação dos espaços ainda 

disponíveis, das campas ocupadas, assim como das campas que já são de 

privados. 

Este assunto foi discutido e foi aprovado, por unanimidade, fazer um ofício 

dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, a fim de solicitar 

apoio técnico para a elaboração do documento mencionado. 

 

6. Finalização da Toponímia da aldeia de Vila Verde e Prada 

A Sr.ª Tesoureira da Junta de Freguesia informou que já há algum tempo foi 

terminada a colocação do nome das ruas na Aldeia de Prada e de Vila Verde. De 

qualquer forma ficou a faltar a colocação do número das portas, para assim 

ficar concluído este processo. Uma vez que este deve ser feito com alguns 

conhecimento de causa, é importante que seja realizado por pessoas 

capacitadas para o efeito. 

Foi debatido o assunto e foi aprovado, por unanimidade, fazer um ofício 

dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vinhais, a fim de solicitar 

apoio técnico para a elaboração do estudo referido. 
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7. Site na internet para divulgação e promoção da Junta de Freguesia 

Sabendo da imposição legal para com estas instituições e da necessidade de 

possuir um espaço público, onde possam ser divulgadas as atas da Junta de 

Freguesia, assim como as da Assembleia de Freguesia, bem como todos os 

documentos obrigatórios por lei, de serem tornados públicos e aumentando 

assim a transparência da Junta de Freguesia, o Sr.º Presidente de Junta sugeriu 

que fosse ativo o link que consta no site dos municípios e freguesias de 

Portugal, uma vez que é neste Site que constam todas as freguesia do País e 

onde faz sentido a nossa também estar representada. 

Depois de discutido este assunto, foi deliberado, por unanimidade, poder ser 

solicitado orçamento à empresa detentora pela gestão dos conteúdos deste 

domínio, no que diz respeito às freguesias do concelho de Vinhais, que é a 360º 

Multidigital. 

 

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 


