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Freguesia de Frechas

Reunião Extraordinária de 13 de abril de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 13 de Abril 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: Dezanove horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Extraordinária de 13 de abril 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.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Contas Gerência de 2021 
 Em 01 de Janeiro de 2021 esta junta iniciou o ano com um saldo bancário de 4.296,54€ (quatro mil duzentos e
noventa e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos). No decorrer do ano de 2021 tivemos diversas receitas no
valor de 112.259,03€ (cento e doze mil duzentos e cinquenta e nove euros e três cêntimos), receita essa
descriminada no mapa de "Controlo Orçamental - Receita" em anexo. Neste mesmo ano tivemos de despesa o
valor de 112.259,03€ (cento e doze mil duzentos e cinquenta e nove euros e três cêntimos), despesas essas
descriminadas no mapa de " Controlo Orçamental - Despesa" em anexo. Terminado o ano, ou seja dia 31 de
Dezembro de 2021 com um saldo bancário de 9.418,07€ (nove mil quatrocentos e dezoito euros e sete
cêntimos). Tendo este executivo aprovado por unanimidade as contas de gerência do ano de 2021. 

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.

Frechas, 13 de abril de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Reunião Ordinária de 29 de abril de 2022
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 29 de abril de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 29 de Abril 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: Dezanove horas

Encerramento: vinte horas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 29 de abril 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- Casa da Cultura e Recreio do Cachão
A CCRCachão solicitou a esta junta de freguesia um subsidio extraordinário no valor de €600,00 (seiscentos
euros) para a contratação de um funcionário, em contrapartida este funcionário irá exercer funções na junta de
freguesia sempre que o solicite.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade atribuir o subsídio extraordinário no
valor solicitado.
2-Comissão da fábrica da Igreja de Frechas
A comissão da fábrica da Igreja de Frechas representada pelo pároco vem solicitar a esta junta de freguesia um
painel informativo para colocar na igreja matriz de Frechas.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade oferecer à comissão da fábrica da
igreja de Frechas o respectivo painel informativo.
3- 2.ª Alteração ao Orçamento de 2022
Foi feita a 2.ª alteração orçamental no valor de de €9.418,07(nove mil quatrocentos e dezoito euros e sete
cêntimos), este valor corresponde ao saldo que transitou do ano de 2021.
Deliberação: O executivo deliberou aprovar a 2.ª alteração ao Orçamento de 2022, o mesmo vai ser levado à
aprovação da Assembleia de Freguesia.
4- Passeio a Fátima Seniores
Vai-se realizar um passeio ao Santuário de Fátima no dia 05/06/2022 com as pessoas seniores da freguesia.
Deliberação: A junta de freguesia deliberou realizar este passeio com os seniores da freguesia no dia
05/06/2022.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos:
- Recebeu-se da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha em numerário o valor de €401,00 (quatrocentos e um
euros) referente à renda do Bar do Rio mês de Abril/2022, sendo depositado na CCA no dia 22/04/2022 o valor
de €400,00.
- Recebeu-se no dia 28/04/2022 do Município de Mirandela o valor de €2.817,00 (dois mil oitocentos e dezassete
euros) subsidio de apoio à respectiva actividade protocolo com a JF mês de Março/22.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:   
Pagamentos:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- Edições Gráficas o valor de €211,56(duzentos e onze euros e cinquenta e seis cêntimos) placas da feira dos
ramos/22;
- CCRCachão o valor de €700,00 (setecentos euros) referente ao subsidio extraordinário e subsidio mensal mês
de Abril/22;
- Servimira o valor de €122,00(cento e vinte e dois euros) sacos e cadenciais para a feira dos ramos/22;  
- Distrimirandela o valor de €93,37(noventa e três euros e trinta e sete cêntimos) gasolina máquinas na limpeza
das ruas da freguesia mês de Março/22;
- Trilhos e Desníveis, Lda o valor de €636,00(seiscentos e trinta e seis euros), trabalhos de compostura e
aceiro de caminhos;
- MCGAD o valor de €145,18(cento e quarenta e cinco euros e dezoito cêntimos) material consumível na limpeza
das ruas da freguesia;
- O Loureiro (restaurante) o valor de €140,00(cento e quarenta euros) almoço aos Gaiteiros de Vale Salgueiro
na presença da feira dos ramos/22;
- João Paulo Monteiro Pereira (Talho Pereira) o valor de €900,00(novecentos euros), lanche para o
convívio dos moradores e convidados na feira dos ramos/22.
Foi efectuado o seguinte pagamento em numerário:
- Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €50,00 (cinquenta euros) duas coroas de flores para os funerais de :
  - Amílcar Arsénio Carvalho Quintas falecido no dia 19/04/2022 - Cachão
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 29 de abril de 2022

  - Lisete da Piedade Correia falecida no dia 28/04/2022 - Frechas
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.

Frechas, 29 de abril 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 maio de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 31 de Maio 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 maio 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 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
Aumento de salário
O Sr. Presidente da junta de freguesia propôs um aumento do salário para o valor de €600,00 (seiscentos
euros), ao funcionário desta junta de freguesia Fernando Barófia pelo empenho que tem prestado nas funções
que lhe são estipuladas.
Deliberação: Os membros do executivo tomaram conhecimento e deliberaram por unanimidade aumentar o
valor do salário ao funcionário Fernando Barófia para os €600,00 mensais.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos
- Recebeu-se da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €401,00(quatrocentos e um euros) em
numerário renda do bar do rio mês de maio/22, tendo sido depositado no banco CCA o valor de €400,00
(quatrocentos euros) no dia 11/05/2022.
- Recebeu-se do IEFP o 1.º reembolso no valor de €1053,15 (mil e cinquenta e três euros e quinze cêntimos)
processo ID 1377255 n.º 338/CEI+/21.
- Recebeu-se do Município de Mirandela o valor de €116,80 (cento e dezasseis euros e oitenta cêntimos)
referente ao IMI do mês de Abril.
- Recebeu-se do IEFP o 2.º reembolso do processo ID 1377255 n.º 338/CEI+/21 no valor de €1053,15 (mil e
cinquenta e três euros e quinze cêntimos).
- Recebeu-se do Município de Mirandela o valor de €2817,00 (dois mil oitocentos e dezassete euros) subsidio
de apoio à respectiva actividade protocolo JF mês de Abril/22.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- Distrimirandela o valor de€289,71 (duzentos e oitenta e nove euros e setenta e um cêntimos),
gasolina/gasóleo mês de Abril/22
- Associação Recreativa dos Gaiteiros de Vale de Salgueiro o valor de €300,00 (trezentos euros) actuação
na Feira dos Ramos de 2022.
- Associação Cultural e Recreativa de Malhadas o valor de €500,00 (quinhentos euros), actuação do grupo de
Pauliteiras na Feira dos Ramos de 2022.
- Fernando Paulo Fidalgo Valente o valor de €325,00 (trezentos e vinte e cinco euros), colocação de um placar
na igreja matriz de Frechas.
- Associação Cultural e recreativa de Vale da Sancha o valor de €100,00(cem euros), subsidio do 1.º
trimestre de 2022 (jan,fev e mar) que é atribuído a esta associação.
- Casa da Cultura e Recreio do Cachão o valor de €700,00 (setecentos euros), respeitante ao subsidio
extraordinário e o subsidio mensal do mês de maio/22.
Também foi efectuado para a conta desta associação o pagamento no  valor de €300,00 (trezentos euros),
referente ao subsidio à Comissão de Festas do Cachão para a realização das festividades que decorreram nos
dias 14 e 15 de maio em honra de Santo Isidro, uma vez que a comissão não tem conta bancária.
- MCGAD o valor de €726,32 (setecentos e vinte e seis euros e trinta e dois cêntimos) referente à factura n.º
15/47238 no valor de 1042,24. Uma vez que existia uma nota de crédito no valor de €315,92 (200€ de
patrocínio feira dos ramos + 115,92€ de herbicida) essa mesma nota foi descontada no valor total da factura.
Material no arranjo das roçadoras e a compra de um soprador.
- Gabriel & Jaime Lda, o valor de €1955,50 (mil novecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos)
pagamento parcial da factura 2021/32 calcetamento da Rua Manga do Prado, ficando por liquidar €3000,00.
Foi efectuado o pagamento em numerário:
- Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €50,00 (cinquenta euros) duas coroas de flores para os funerais:
   - António Eduardo Fernandes Videira falecido no dia 02/05/2022 - Cachão
   - Arlinda Rosa Teixeira Araújo Ferreira falecida no dia 10/05/2022 - Cachão
ENCERRAMENTO:
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 31 de maio de 2022

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.

Frechas, 31 de maio de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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Reunião Ordinária de 30 de junho de 2022

Local de realização Sede da Junta de Freguesia
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 30 de junho de 2022

Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 30/06/2022
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 30 de junho 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-Compra de roçadora/ bombos de gasolina
O Sr. Presidente da junta de freguesia informou o executivo que era necessário a aquisição de uma nova
roçadora e de dois bombos de gasolina.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade adquirir uma roçadora e dois
bombos de gasolina.
2- Brindes
O executivo da junta de freguesia decidiu mandar fazer 150 brindes alusivos ao evento "Pelo Andar da
Carruagem" que se realiza no dia 11/06/2022.
Deliberação: O executivo por unanimidade concordou mandar fazer os respectivos brindes para oferecer à
população presente no evento "Pelo Andar da Carruagem".
3- Venda de sepultura perpétua no cemitério de Cachão
A Sra. Luísa Andreia Ventura Quintas solicitou a esta junta de freguesia a compra de uma sepultura perpétua no
cemitério de Cachão, sepultura n.º 13, talhão D onde jaz seu pai Amílcar Arsénio de Carvalho Quintas falecido
no dia 18/04/2022.
Deliberação: O executivo da junta de freguesia tomou conhecimento e deliberou vender à Sra. Luísa Andreia
Ventura Quintas uma sepultura perpétua no cemitério de Cachão, sepultura n.º 13, talhão D, no valor de
€400,00, devendo ser emitido o respectivo alvará.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos:
- Recebeu-se da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €401,00 (quatrocentos e um euros) em
numerário guia de receita 2022/1.120 referente à renda do Bar do Rio mês de Junho/22. Tendo sido depositado
no banco CCA no dia 09/06/2022 o valor de €400,00(quatrocentos euros).
- Recebeu-se da AT Autoridade tributária e aduaneira (GOVT) o valor de €1.105,19 (mil cento e cinco euros e
dezanove cêntimos) por transferência bancária , referente ao IMI do mês de maio/22.
- Recebeu-se da Sra. Luísa Andreia Ventura Quintas o valor de €400,00 (quatrocentos euros) em numerário
guia de receita 2022/1.129, compra de uma sepultura perpétua no cemitério de Cachão , sendo depositado no
banco CCA 24/06/2022.
- Recebeu-se do Município de Mirandela no dia 28/06/2022 por transferência bancária o valor de €2.817,00
(dois mil oitocentos e dezassete euros), subsidio de apoio à respectiva actividade protocolo JF mês de Maio/22. 
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- Distrimirandela o valor de €409,65(quatrocentos e nove euros e sessenta e cinco cêntimos), gasóleo/gasolina
mês de Maio/22 para as máquinas na limpeza das ruas da freguesia.
- Gabriel e Jaime, Lda o valor de €1500,00 (mil e quinhentos euros) pagamento parcial da factura 2021/32
calcetamento da Rua Manga do Prado, ficando por liquidar €1500,00. 
- MCGAD o valor de €222,04(duzentos e vinte dois euros e quatro cêntimos) fat 15/48639 aquisição de uma
roçadora da marca CX-2852 CAMPEON.
- Casa da Cultura e Recreio do Cachão o valor de €700,00 (setecentos euros), respeitante ao subsidio
extraordinário e o subsidio mensal do mês de Junho/22.
- Servimira o valor de €412,51(quatrocentos e doze euros e cinquenta e um cêntimos) fat 1/539 lembranças
para o evento "Pelo Andar da Carruagem).
Foi efectuado o pagamento em numerário: 
 - Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €50,00 (cinquenta euros) duas coroas de flores para os funerais: 
 - Alberto Manuel Barófia falecido no dia 31/05/2022 - Frechas
 - Ana Margarida Terêncio Agostinho falecida no dia 19/06/2022 - Frechas
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Freguesia de Frechas

Reunião Ordinária de 30 de junho de 2022

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.

Frechas, 30 de junho de 2022
O Executivo,

_____________________________________________
(José Carlos Teixeira)

_____________________________________________
(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

_____________________________________________
(António Alceu Pinto Capela)
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