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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 23-03-2020       Ata: 3/2020 

 

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: 22h45min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Situação Epidemiológica do COVID-19 
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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 epidemiológica do COVID-19 

O Senhor Presidente de Junta de Freguesia informou que O CORONAVÍRUS 

COVID-19 é uma pandemia que está a afetar a vida humana em todo o Mundo, 

sendo já responsável por milhares de mortes. 

Em Portugal, nos últimos dias, tem-se verificado uma enorme propagação, o que 

nos deve preocupar a todos. 

Tendo em consideração as indicações da Direção Geral da Saúde e do nosso 

Governo foram tomadas uma série de medidas preventivas, na freguesia de Vila 

Verde, assim como afixados vários comunicados para elucidar as pessoas dos 

cuidados a ter. 

Foram: 

- Encerradas a sede da associação de Vila Verde e de Prada; 

- Canceladas as aulas de Atividade Física e Desportiva; 

- Cancelada a limpeza (corte de erva) dos espaços públicos; 

- Adiado o início do programa Enfermagem da Freguesia; 

As pessoas devem: 

- Manter-se o maior tempo possível em casa; 

- Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução alcoólica; 

- Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com o braço ou lenço de 

papel, devendo este ser colocado imediatamente no lixo; 
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- Evitar partilhar bens pessoais; 

- Evitar lugares com aglomerado de pessoas; 

- Evitar contacto com pessoas oriundas de outras localidades; 

- Evitar deslocações ao Centro de Saúde ou Hospital, fazendo-o só em caso de 

extrema necessidade; 

- Caso alguém tenha tosse, febre ou falta de ar, deverá contactar o SNS24 pelo 

número 808 242 424 antes de se dirigir a um serviço de saúde;  

Propôs, também, que todos os elementos da Junta de Freguesia se 

disponibilizassem para fazer compras de bens de primeira necessidade, tratar 

de todos os procedimentos para a compra de medicamentos, evitando ao 

máximo que as pessoas saíam da nossa freguesia.   

Este assunto, de extrema importância foi deliberado, por unanimidade, 

disponibilizando-se todos os elementos para fazer a compra e entrega de todos 

os bens solicitados pelos fregueses. 

O Senhor Presidente informou que esta pandemia, segundo alguns estudiosos 

do assunto, está para durar, assim propôs que fosse adquirido vário material de 

proteção individual (mascaras, luvas e gel desinfetante) para elaborar um Kit a 

ser entregue a todos os residentes e/ou eleitores da freguesia. 

Este assunto foi analisado pelos presentes e deliberado, por unanimidade, 

proceder à compra do material referido para que logo que possível seja 

entregue. 

Informou o Senhor Presidente que a Câmara Municipal de Vinhais 

disponibilizou 30 garrafões de lixívia para proceder à desinfeção das ruas da 

freguesia. 

Assim, foi deliberado, por unanimidade, proceder a desinfeção logo que as 

condições climatéricas o permitissem. Uma vez que a Junta de Freguesia não 

dispõem de meios físicos para o fazer, prontamente o Senhor Presidente e 

Senhor Secretário se disponibilizaram para proceder a desinfeção recorrendo 
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aos seus meios próprios, evitando assim ter de contrair alguma despesa para 

solicitar este serviço a alguma empresa. 

 

 

 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 


