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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 28-05-2018       Ata: 5/2018 

 

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. Situação dos Pinheiros pertencentes a Francisco Félix e Vítor António 

3. Taxa de aluguer do salão da Casa do Povo 
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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 dos Pinheiros pertencentes a Francisco Félix e Vítor António 

Informou o Sr.º Presidente, que numa das horas de atendimento que tem vindo 

a prestar, todas as segundas-feiras, das 17h30 às 19h30 foi informado pela 

Amália Félix, filha e herdeira de Francisco António Félix que a Junta de 

Freguesia aquando do corte dos pinhos, no Monte de Cabrões, lhe tinha 

cortado os que se encontravam na sua propriedade. 

Da mesma forma, e dias depois foi contactado pelo Domingos Pinheiro, filho de 

Vítor António que, também, informou que a Junta de Freguesia, na mesma 

altura, lhe tinha cortado os pinhos da sua propriedade. 

Depois de analisar e verificar a veracidade dos factos, uma vez que a Amália 

Félix apresentou a certidão de teor de prédio rustico, com o artigo matricial n.º 

1136, pertencente a Francisco António Félix e Domingos Pinheiro, apresentou a 

certidão de teor de prédio rústico, com o artigo matricial n.º 276, pertencente a 

Vítor António, seu pai já falecido, proponho que seja solicitado parecer a duas 

empresas da área, de forma a apurar o valor real dos pinhos abatidos, a fim de 

solucionar com a maior brevidade possível estas situações. 

Face ao exposto foi deliberado, por unanimidade, pedir parecer com o valor 

dos pinheiros a duas empresas da área e submeter este assunto a deliberação 

da Assembleia de Freguesia. 
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3. Taxa de aluguer do salão da Casa do Povo 

Informou o Sr.º Presidente que chegou a esta Junta de freguesia um 

requerimento assinado pela Sr.ª Marisa Santos, residente no Bairro Dr. 

Machado, n.º 27, em Vinhais, a solicitar o aluguer do salão da Casa do Povo, 

assim como mobiliário, louça e outros bens necessários para a realização de um 

evento dia 01-08-2018. 

Depois de analisado este assunto, foi proposto pelo sr.º Presidente cobrar uma 

quantia por dia de 100,00€ pela utilização do Salão, bem como de todo o 

material existente, e de 25,00€ só pela utilização só do espaço, sem qualquer 

material, isto para não residentes ou não eleitores na nossa freguesia. 

Para os residentes ou leitores a cedência de espaço será gratuita nas duas 

modalidades acima mencionadas. 

Depois de analisar esta situação foi deliberado, por unanimidade, colocar em 

prática estes valores, depois de estes serem aprovados pela assembleia de 

freguesia. 

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 


