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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de janeiro de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 31 de Janeiro de 2022
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: dezassete horas

Encerramento: vinte e uma horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de janeiro de 2022

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Ponto um: Aprovações pelo executivo da junta de freguesia
Ponto dois: Recebimentos
Ponto três: Pagamentos
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Aprovações pelo executivo da junta de freguesia
1- Biosaudáveis localidade de Vale da Sancha
O executivo da junta de freguesia decidiu por unanimidade adquirir quatro biosaudáveis para colocar na Associação
Cultural e Recreativa de vale da Sancha, de forma a proporcionar às pessoas da localidade de Vale da Sancha a prática
de exercício físico.
Deliberação: Foi aprovado adquirir quatro biosaudáveis tendo sido pedido orçamento a duas empresas, a que melhor
orçamento propor é o que será aprovado.
2- Acabamento da Rua Manga do Prado- Frechas
Falta terminar a pavimentação da Rua Manga do Prado, a conclusão da mesma vai ser feita pela empresa Gabriel e Jaime
Lda que foi quem realizou o inicio da pavimentação desta rua, tendo o Município de Mirandela comprometido-se a pagar
uma parte como consta  da requisição externa contabilística da CMM 2021/1558 no valor de de 10.580,82€, ficando a junta
de freguesia de assumir o restante valor de 2.332,00€ que corresponde a 110 m2 para a conclusão da mesma, até ao
cruzamento do canal. Foi também decidido acabar de pavimentar esta rua até à moradia do Sr. Luís Magalhães.
Deliberação: O executivo da junta de freguesia deliberou por unanimidade terminar a pavimentação da Rua Manga do
Prado até ao cruzamento do canal em cubo de granito dado pela CMM e a  junta de freguesia assumir os custos de mão
de obra e saibro. No qual se vai anexar a esta acta a requisição feita pelo Município de Mirandela, bem como o orçamento
dos restantes metros dados pela empresa à junta de freguesia.
E deliberou terminar o calcetamento da mesma até à moradia do Sr. Luís Magalhães. 
3- Árvores
O executivo decidiu aprovar a compra de três tílias ( duas para colocar na localidade de Cachão e uma para colocar na
localidade de Frechas).
Deliberação: Conforme decidido pelo executivo vão ser adquiridas as três tílias para colocar uma no Largo do
Pelourinho em Frechas e duas para colocar no inicio da Rua E (Variante Sul) no Cachão.
4- Bar do Rio em Frechas
O executivo da junta de freguesia decidiu em reunião semanal no dia 13/01/2022 levar a concurso a exploração do Bar do
Rio na localidade de Frechas e a não renovação do contrato de arrendamento com o actual arrendatário.
Deliberação: Dar conhecimento ao actual arrendatário da não renovação do contrato de exploração do Bar do Rio, sendo
mandada carta registada com aviso de recepção com 60 dias de antecedência como consta do contrato assinado por
ambas as partes.
Tendo sido deliberado pelo executivo abrir novo concurso para a exploração do Bar do Rio logo que termine o contrato
com a actual arrendatário.
5- Lei n.º_69/2021, de 20 de Outubro - Caracterização de eleitos locais
o executivo da junta de freguesia tomou conhecimento da nova lei referente ao eleitos locais de permanência a tempo
inteiro ou a meio tempo.
Deliberação: Foi aprovado por unanimidade pelos três elementos do executivo que o actual presidente da junta de
freguesia vai exercer o mandato em regime de meio tempo, como consta da Lei n.º 69/2021, de 20 de Outubro, que altera
os termos do exercício de mandato a meio tempo dos titulares das juntas de freguesia, para tal altera o artº 27º da Lei
169/99 de 18 de Setembro na mesma redacção actual.
6- Aplicação de herbicida na freguesia
O executivo da junta de freguesia decidiu aplicar herbicida em todas as localidades da freguesia, tendo em conta que na
freguesia os arruamentos são todos em paralelo e a erva daninha não dá para cortar com as roçadoras. Foi pedido
orçamento a uma empresa especializada na aplicação de herbicida Desinfad'ouro, sendo que o orçamento apresentado
para a aplicação do mesmo foi acessível.
Deliberação:  O executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa Desinfad'ouro para a aplicação de
herbicida nas três localidades da freguesia.
7- Rua do Quintal Grande
O executivo da junta de freguesia decidiu pavimentar a Rua do Quintal Grande em Frechas. A obra vai ser executada pela
empresa Gabriel e Jaime Lda.
Deliberação: Foi aprovado por unanimidade pavimentar a Rua do quintal Grande em cubo usado cedido pela Câmara
Municipal de Mirandela, sendo que a junta de freguesia assume os restantes custo da pavimentação, mão de obra e o
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de janeiro de 2022

saibro.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos efectuados em numerário
- Recebeu-se da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €185,00 (cento e oitenta e cinco euros) em numerário da
renda do Bar do Rio, referente ao mês de Janeiro de 2022.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos
Foram efectuados os seguintes pagamentos através de transferência bancária da CCA
- Trilhos e desníveis, Lda o valor de €371,00 (trezentos e setenta e um euros) FT 1/547, limpeza das ribeiras do
matadouro, caminho de ferro e da flagosa;
- Distrimirandela o valor de €65,00 (sessenta e cinco euros) gasóleo carrinha da junta de freguesia FT 427, mês de
Dezembro/21;
- Segurmir o valor de €187,50 (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) FT 020/2007, espelhos parabólicos
colocados na freguesia;
- Bruno Filipe Correia Ribeiro o valor de €218,45 (duzentos e dezoito euros e quarenta e cinco cêntimos) FT 2021/14,
arranjo do motor de arranque da viatura da junta de freguesia;
- CCRCachão o valor de €100,00 (cem euros) subsidio mensal atribuído a esta associação mês de Janeiro/22;
- Desinfad'ouro o valor de €2.840,80 (dois mil oitocentos e quarenta euros e oitenta cêntimos) FT022/28 , aplicação de
herbicida na freguesia;
- Gabriel e Jaime Lda o valor de €2.332,00 (dois mil trezentos e trinta e dois euros) FT 202/28, Orç 2021/42, acabamento
de calçada em cubos de granito da Rua Manga do Prado - Frechas 110 m2;
- Frenetikódigo- Software Lda o valor de €98,40 (noventa e oito euros e quarenta cêntimos) FT 2022/237 licença para o
ano de 2022 do Geswebsite.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte e uma
horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Frechas, 31 de janeiro de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 28 de fevereiro de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 28/02/2022
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Inicio da Reunião: dezassete horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 28 de fevereiro de 2022

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Ponto um: Aprovações pelo executivo
Ponto dois: Recebimentos
Ponto três: Pagamentos
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Aprovações pelo executivo
Os membros do executivo decidiram atribuir um subsidio para as festas da freguesia no montante de €300,00
(trezentos euros).
Deliberação: O executivo deliberou por unanimidade aprovar o valor de €300,00 (trezentos euros) subsidio a
atribuir a todas as comissões de festas da freguesia.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos
- Recebeu-se de Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €185,00 (cento e oitenta e cinco euros) em
numerário, referente ao pagamento da renda do Bar do Rio mês de Fevereiro/22.
- Recebeu-se do Município de Mirandela o valor de €2.817,00(dois mil oitocentos e dezassete euros) por
transferência bancária no dia 09/02/2022, referente ao apoio à respectiva actividade mês de Janeiro/22.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da conta da CCA:
- António Luís Dias Cabeceiro o valor de €95,40(noventa e cinco euros e quarenta cêntimos), FT 098 manilhas
em ribeiro e espalhar gravilha em caminho na localidade de Vale da Sancha;
- MCGAD o valor de €347,76(trezentos e quarente e sete euros e setenta e seis cêntimos) FT 15/45320 compra
de herbicida;
- Distrimirandela o valor de €161,30(cento e sessenta e um euros e trinta cêntimos) FT 430 gasóleo/gasolina
mês de Jan/22;
- Vítor Borges, Lda o valor de €811,80(oitocentos e onze euros e oitenta cêntimos) FT 2021/183 POCAL de
Janeiro a Junho de 2020;
- CCRCachão o valor de €100,00(cem euros) subsidio que é atribuído a esta associação referente ao mês de
Fevereiro/22.
Foi efectuado o seguinte pagamento em cheque e numerário:
- Elisabete Cristina Romão Gonçalves o valor de €240,00(duzentos e quarenta euros) cheque n.º 2080112851
da CCA, compra de três tílias para colocar na localidade de Cachão e Frechas. Tendo sido pago em numerário
mais €60,00(sessenta euros) para efectuar o restante pagamento em que o valor total das tílias foi de (€360,00),
sendo que houve um desconto de €20,00 em cada tília.
Foi efectuado o pagamento em numerário:
- Vidreira Tua, Mirandela Lda o valor de €20,00 (vinte euros), retrovisor para a carrinha da junta de freguesia.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte
horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 28 de fevereiro de 2022

Frechas, 28 de fevereiro de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Freguesia de Frechas

Reunião Extraordinária de 16 de março de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 16 de Março de 2022
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: Vinte horas

Encerramento: Vinte e uma horas

Obs: Concessão da Exploração do Bar do Rio
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Freguesia de Frechas

Reunião Extraordinária de 16 de março de 2022

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
1 - Concessão de Exploração do Bar do Rio
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia deu início às 20:00 horas á entrega das cartas(propostas) e
posteriormente à abertura das propostas para a Concessão de Exploração do Bar do Rio, sito junto à praia
fluvial de Frechas, apresentadas pelos concorrentes, Alfredina Rosa Costa Saldanha fazendo-se representar
pelo filho e marido, e outros dois concorrentes Artur Ostaque Ferreira e Telmo Jorge dos Santos Remondes
estando  presentes.

As propostas apresentadas foram as seguintes:
- Proposta entregue por Alfredina Rosa Costa Saldanha, apresenta o valor de €401,00;
- Proposta entregue por Artur Ostaque Ferreira, apresenta o valor de €402,00;
- Proposta entregue por Telmo Jorge dos Santos Remondes, apresenta o valor de €221,99.

Posto isto, a proposta com o valor mais elevado foi a do Sr. Artur Ostaque Ferreira.  Sendo que foi
contestada logo de seguida pelo representante da  concorrente Alfredina Rosa Costa Saldanha, alegando que
os mesmos não obedeciam em conformidade com a cláusula 12.ª do "Convite à apresentação das propostas".
Pois os invólucros onde constavam as outras propostas não estavam em conformidade.
Foram aceites todas as propostas, para verificar toda a documentação, pois podiam não estar corretas no
exterior como  no interior.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia procedeu de imediato à averiguação dos factos e constatou que os
mesmos não estava em conformidade com a cláusula 12.ª do "Convite à apresentação das propostas", sendo
que as propostas apresentadas pelos concorrentes Artur Ostaque Ferreira e Telmo Jorge dos Santos Remondes
foram imediatamente anuladas.

O Sr. Artur Ostaque Ferreira não concordou com a anulação dizendo que não era motivo para tal.

Mas o que prevalece é o que consta na cláusula 12.ª do "Convite à apresentação das propostas" e a mesma não
foi cumprida pelo Sr. Artur Ostaque Ferreira nem pelo Sr. Telmo Jorge dos Santos Remondes.
Sendo assim, a proposta aprovada foi a da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha que foi a única proposta que
estava em conformidade com o disposto na cláusula 12.ª.

O Sr. Artur Ostaque Ferreira não estando satisfeito com a decisão disse:
- A minha proposta não fica aqui.
Não obedecendo à cláusula 10.ª "CLÁUSULA 10.ª PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS
PROPOSTAS 1. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas desde o momento em que são
entregues."  
Levantou-se e agarrou na proposta que não era dele, por lapso.

O Sr. Presidente dando conta que tinha sido levado a proposta da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha, entrou
logo em contacto com o Sr. Artur,  tendo insistido o Sr. Presidente da JF em entrar em contacto com o Sr.Artur
mas em vão no dia da abertura das propostas, por motivo mudado de número de telemóvel.
No dia seguinte o Sr. Artur Ferreira ligou ao Sr. Presidente, pedindo desculpa e que não se tinha apercebido de
ter levado a proposta que não era a dele e que vinha à junta entregar o envelope e também a proposta dele.

O Sr. Artur dirigiu-se à Junta de Freguesia a entregar a proposta levada por engano bem como uma
contestação a impugnar o respectivo concurso.

Após a consulta com o jurista , verificou-se que a contestação esgotava-se na cláusula 12.ª, pois a cláusula 12.ª
do "Convite à apresentação das propostas" está bem explicita : "CLÁUSULA 12.ª MODO DE APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS Os documentos que constituem a proposta serão encerrados em invólucro opaco e fechado,
em cujo rosto se escreverá a palavra “Proposta – Concessão de exploração do Bar do Rio” e o nome ou
denominação social do concorrente e a apresentação das propostas deverá ser feita pelos concorrentes ou seus
representantes, na Sede da Junta de Freguesia de Frechas, sita na Rua Don Manuel I n.º 144 – 5370 – 135
Frechas, Mirandela." 
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Freguesia de Frechas

Reunião Extraordinária de 16 de março de 2022

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas Vinte
horas e trinta minutos. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Frechas, 16 de março de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de março de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 31 de Março de 2022
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Carlos Teixeira
Tesoureiro: Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues
Secretário: António Alceu Pinto Capela

Início de Reunião: dezassete horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de março de 2022

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela constantes.
Ponto um: Aprovações pelo executivo da junta de freguesia 
 Ponto dois: Recebimentos 
 Ponto três: Pagamentos

(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Aprovações pelo executivo da junta de freguesia
1- Comissão de Festas do Cachão
A Comissão de Festas do Cachão juntamente com a CCRCachão enviou carta a solicitar apoio financeiro para a
realização das festividades em honra de santo Isidro que vão decorrer nos dias 14 e 15 de maio.
Deliberação: O executivo da junta de freguesia tomou conhecimento e aprovou o valor financeiro de €300,00
para a ajuda da realização das festividades em honra de Santo Isidro.
2- Venda de sepultura Cemitério do Cachão
A Sra. Emília de Jesus Gonçalves solicitou a esta junta de freguesia a compra de uma sepultura perpétua no cemitério do
Cachão, sepultura n.º 14, talhão D, onde jaz seu marido Adriano Augusto Alves falecido a 03/09/2021.
Deliberação: O executivo da junta de freguesia tomou conhecimento e deliberou aprovar a venda de uma sepultura
perpétua no cemitério do Cachão, sepultura n.º 14, talhão D à Sra. Emília de Jesus Gonçalves no valor de €400,00 ,
devendo ser emitido o respectivo Alvará.
3- 1.ª Alteração ao Orçamento de 2022
Foi feita a 1.ª alteração ao Orçamento de 2022 no valor de €700,00 rubrica 0801999901 - Eventos (feira dos Ramos).
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar a 1.ª alteração ao Orçamento de 2022, o
mesmo 
vai ser levado à aprovação da Assembleia de Freguesia.

(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos:
- Recebeu-se da Sra. Alfredina Rosa Saldanha o valor de €185,00 (cento e oitenta e cinco euros), referente à renda do bar
do rio mês de Março/22;
- Recebeu-se do Município de Mirandela o valor de €77,08( setenta e sete euros e oito cêntimos) valores relativos à eleição
para a Presidência da Republica, realizada em 24 de Janeiro de 2021;
- Recebeu-se do Município de Mirandela no dia 21/03/2022 o valor de €2817,00(dois mil oitocentos e dezassete euros),
subsidio de apoio à respectiva actividade protocolo com a JF mês Fevereiro/22.

(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:   
Pagamentos:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- CCRCachão o valor de €100,00 (cem euros) subsidio mensal dado a esta associação referente ao mês de Março/22;
- Sérgio Octávio da Cunha Santos o valor de €405,70 (quatrocentos e cinco euros e setenta e sete cêntimos),
troféus adquiridos para oferecer às entidades na feira dos ramos;
- Distrimirandela valor de €235,42(duzentos e trinta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), gasóleo/gasolina
máquinas na limpeza das ruas da freguesia;
- Bricantel o valor de €3285,24(três mil duzentos e oitenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos),
biosaudáveis para colocar na localidade de Vale da Sancha;
- Gabriel e Jaime, Lda o valor de €2838,15 (dois mil oitocentos e trinta e oito euros e quinze cêntimos), calçada
no Quintal Grande localidade de Frechas, fat 2021/33 e o valor de €720,80 (setecentos e vinte euros e oitenta
cêntimos), calçada na Rua da Escola na localidade de Vale da Sancha fat 2021/34;
- Amílcar Assunção Costa, Lda  o valor de €1255,40 (mil duzentos e cinquenta e cinco euros e quarenta cêntimos), fat
4768, vário material de construção para o arranjo da calçada no Quintal Grande e na Rua da Escola;
- Ferragens do Tua o valor de €113,65(cento e treze euros e sessenta e cinco cêntimos), fat 5395, material para
colocar no escoamento de águas na Rua da Escola na localidade de Vale da Sancha;

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas vinte horas. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de março de 2022

Frechas, 31 de março de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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