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Reunião Ordinária de 29 de julho de 2022
 

Local de realização Sede da Junta de Freguesia

Freguesia de Frechas
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Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 29 de Julho de 2022
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

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

Início de Reunião: dezanove horas

Encerramento: vinte horas e trinta minutos
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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- Proposta - Ordenamento do Território- Sinalização de Trânsito
O executivo da junta de freguesia por unanimidade dos três elementos presentes deliberou propor:
"Ordenamento do Território- Sinalização de Trânsito" a qual se transcreve e anexa:
" 2022/01 Proposta
O executivo da Junta de Freguesia de Frechas vem propor o seguinte:
ASSUNTO: Ordenamento do Território – Sinalização de trânsito Referente ao ponto 2 da Assembleia de Freguesia:
2.1- Colocação de um espelho parabólico na Estrada Municipal (CM)1095 com o cruzamento da Rua da Sobreira – Vale
da Sancha
Frechas, 30 de Junho de 2022"
Deliberação: A proposta foi aprovada pelos membros do executivo, a mesma vai ser submetida à aprovação em reunião
de Assembleia de Freguesia dia 14/07/2022.
2- Evento "III Convívio de Canoagem no Rio Tua"
O evento   "Canoagem no Rio Tua" que se realiza na localidade de Frechas teve que ser cancelado nas edições
anteriores devido à pandemia COVID-19. Agora que tudo começou a voltar à normalidade o executivo entendeu que se
devia retomar esta actividade.
Deliberação: Foi aprovado por unanimidade pelos três elementos que constituem o executivo da junta de freguesia, de
realizar o "III Convívio de Canoagem no Rio Tua" na localidade de Frechas o mesmo vai acontecer no dia 14 de Agosto.
3- AIN
O Sr. Presidente da junta de freguesia no passado dia 09/07/2022 teve uma reunião com a nova administração da
AIN/MIC onde foi confrontado com uma dívida de gasóleo no valor de €1000,00, referente a vários abastecimentos da
viatura da junta de freguesia (jipe) que reporta ao ano de 2009.
Esta junta de freguesia foi notificada por carta registada com aviso de recepção em 2012 a dar conhecimento da
respectiva dívida.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento relativamente a este assunto do qual não fazia ideia da existência
desta dívida. O mesmo irá ser tratado com a respectiva entidade para ser resolvido da melhor maneira possível.
4- Ajudas de Custo - Tesoureira
O executivo por unanimidade aprovou atribuir o valor €150,00 ajudas de custo à tesoureira da junta de freguesia
Maria Goreti Reis F. Rodrigues que assegurou o Posto dos CTT durante as férias da funcionária, mantendo assim o
PCTT aberto.
Deliberação: Este valor serar pago no mês de Agosto à tesoureira.
(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 2022/1.139 referente à renda do Bar do Rio mês de Julho/22. Tendo sido depositado no banco CCA no
dia 08/07/2022 o valor de €400,00(quatrocentos euros).
- Recebeu-se do Município de Mirandela  por transferência bancária o valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros), subsidio extraordinário para fazer face às despesas com os compromissos da XIII Feira dos Ramos -2022.
- Recebeu-se da AT Autoridade tributária e aduaneira (GOVT) o valor de €33,17 (trinta e três euros e dezassete
cêntimos) por transferência bancária , referente ao IMI do mês de Junho/22.
- Recebeu-se do IEFP o 3.º reembolso do processo ID 1377255 n.º 338/CEI+/21 no valor de €210,63 (duzentos e dez
euros e sessenta e três cêntimos).
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
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- MCGAD o valor de €146,63 (cento e quarenta e seis euros e sessenta e três cêntimos) fat 49749, material de limpeza
e papel fotocópia;
- Carlos Cerdoura- Comércio de Pneus e Acessórios, unip, lda valor de €98,86 (noventa e oito euros e oitenta e seis
cêntimos) fat 1509 manutenção da carrinha da junta - revisão dos km 202300
- Distrimirandela valor de €212,49 (duzentos e doze euros e quarenta e nove cêntimos) gasóleo/gasolina mês de Junho
fat 447;
- Gabriel &Jaime, Lda o valor de €1500,00(mil e quinhentos euros) pagamento  total da fat 2021/32, calçada da Rua
Manga do Prado localidade de Frechas;
-AVTâmega o valor de €1000,00 (mil euros) fat VFTYA1FVA22/0487, passeio Sénior ao Santuário de Fátima no dia
05/06/2022;
- 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 Julho/22;
- Associação Cultural e Recreativa de Vale da Sancha o valor de €100,00 (cem euros), respeitante ao subsidio do 2.º
trimestre de 2022 (abr/mai e jun) dado a esta associação; 
- Segurmirandela o valor de €102,50 (cento e dois euros e cinquenta cêntimos) fat 2022/461, espelho parabólico
colocar em Vale da Sancha e extintor para trazer na viatura da junta;
- Edições Gráficas MJ  o valor de €18,45 (dezoito euros e quarenta e cinco cêntimos) fat 2680 impressão de fotos do
passeio sénior a Fátima para oferecer aos participantes;
Foi efectuado o pagamento em numerário:
- Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel de Frechas donativo em numerário no valor de €50,00 (cinquenta euros)
para apoio às obras de restauro da igreja paroquial de Frechas.
 Foi pago em numerário:
- Edgar Rui Pinheiro Prada o valor de €120,00 (4diasx30€) na limpeza das ruas da freguesia.
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, 29 de julho de 2022
  

Presidente, 

(José Carlos Teixeira)

Tesoureira, 

(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

Secretário, 

(António Alceu Pinto Capela)
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Reunião da Freguesia de Frechas

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

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

Início de Reunião: Dezassete horas

Encerramento: Vinte horas
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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
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
1- Comissão de Festas de Vale da Sancha
A comissão de festas de Vale da Sancha solicitou a esta junta de freguesia um donativo para ajuda das despesas na
realização das festividades em honra de Nossa Sra. do Aviso, que se realizam nos dias 19,20 e 21 do corrente mês.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou atribuir o donativo no valor de €300,00 à comissão de festas
de Vale da Sancha para assim fazer face ás despesas inerentes com as festividades em honra de Nossa Sra. do Aviso.
2- Bar do Rio - Frechas
O arrendatário do bar do rio informou o Sr. Presidente da junta que o telhado precisa de ser reparado pois chove dentro
do edifício e pediu que fosse colocado um ar condicionado no mesmo.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou colocar um ar condicionado no edifício bem como proceder à
reparação do telhado.
3- Funcionário - Fernando José Eustáquio Barófia
Visto que o funcionário da junta de freguesia Fernando José Eustáquio Barófia termina o contrato a 05/09/2022 contrato
este que foi através da candidatura feita ao IEFP. 
Em conversações com o Sr. Presidente da junta, mostrou-se disponível  para colaborar com a junta de freguesia
pontualmente sempre que a mesma necessitar de forma gratuita enquanto não arranja emprego.
(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 2022/1.161 referente à renda do Bar do Rio mês de Agosto/22. Tendo sido depositado no banco CCA no
dia 09/08/2022 o valor de €400,00(quatrocentos euros). 
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- Ferragens do Tua o valor de €129,00 (cento e vinte e nove euros) fat 5742- material consumível;
- Distrimirandela o valor de €241,03(duzentos e quarenta e um euros e três cêntimos) fat 449, gasolina/gasóleo mês
julho/22;
- Trilhos e Desníveis, Lda o valor de €222,60(duzentos e vinte e dois euros e sessenta cêntimos) fat 654, limpeza e
compostura da represa no rio em Frechas;
- Comissão de festas de Vale da Sancha o valor de €300,00 (trezentos euros) donativo para as festividades em honra
de Nossa Sra. do Aviso;
- CCRCachão   o valor de €700,00 (setecentos euros), respeitante ao subsidio extraordinário e o subsidio mensal do
mês de Agosto/22; 
- Gabriel&Jaime, Lda o valor de €4.424,37(quatro mil quatrocentos e vinte e quatro euros e trinta e sete cêntimos) fat
2021/44, com ref. ao OR 2021/62 referente ao assentamento de pave junto ao parque infantil no Cachão;
- Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social o valor de €876,47(oitocentos e setenta e seis euros e
quarenta e sete cêntimos) com juros de mora referente aos meses de Jan, Fev, Mar e Abr meio tempo do Sr. Presidente
da junta.
 Foi pago em numerário:
- Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €75,00(setenta e cinco euros), coroas de flores para os funerais de:
   - Leontina de Jesus Adão - 15/07/2022 - Vale da Sancha
   - Altino dos Ramos Ferreira - 18/07/2022 - Cachão
   - Francisco Gonçalves - 18/08/2022 - Frechas
- Beatriz Sarmento o valor de €30,00(trinta euros), danificação de uma mosqueira da porta aquando da limpeza da rua
pelos funcionários da junta.
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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Frechas, 31 de agosto de 2022
  

Presidente, 

(José Carlos Teixeira)

Tesoureira, 

(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

Secretário, 

(António Alceu Pinto Capela)
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Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 30 de Setembro de 2022
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

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

Início de Reunião: Dezassete horas

Encerramento: Vinte horas e trinta minutos
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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
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
1- Água nos tanques de Vale da Sancha
O executivo discutiu a situação de seca que se faz sentir na freguesia, mais propriamente na localidade de Vale de
Sancha, pois a água que vem da mãe d'água não chega aos tanques que existem e que foram restaurados pela junta de
freguesia. E que os mesmos devem estar cheios para não danificar a restauração.
Deliberação: Por unanimidade do executivo foi decidido contratar os serviços dos Bombeiros Voluntários de Mirandela
para fazer o enchimento dos tanques em Vale da Sancha com o auto tanque, para assim se preservar o património e
evitar que os mesmo se danifiquem (fiquem com fendas).
2- Reunião com o Sr. Presidente da CCRCachão e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia
No dia 14/09/2022 o Presidente da Junta de Freguesia esteve reunido com o Presidente da CCRCachão a pedido do
mesmo, no sentido de sensibilizar o Presidente da Junta de Freguesia para atribuição de um subsidio extraordinário para
fazer face ás despesas com o inicio da época desportiva, nomeadamente os custos com os transportadoras que
transportam vários atletas de aldeias fora da freguesia.
O Presidente da Junta de Freguesia mandou formalizar o pedido por escrito para que o pedido seja formalizado pelo
executivo da junta de freguesia.
3- Proposta - Ordenamento do Território- Sinalização de Trânsito
O executivo da junta de freguesia por unanimidade dos três elementos presentes deliberou propor:
"Ordenamento do Território- Sinalização de Trânsito" a qual se transcreve e anexa:
" 2022/02 Proposta 
O executivo da Junta de Freguesia de Frechas vem propor o seguinte:
ASSUNTO: Ordenamento do Território – Sinalização de trânsito Referente ao ponto 2 da Assembleia de Freguesia:
2.1- Colocação de dois espelho parabólico na Rua da Igreja X Rua da Pena– Vale da Sancha
2.2- Colocação de um espelho parabólico na Rua da Igreja X Largo - Vale da Sancha
2.3- Colocação de um sinal de STOP na Rua do Penedo X Rua Nossa Srª de Lurdes - Frechas
2.4- Colocação de um sinal de Sentido Único na Rua de Stª Bárbara - Frechas 2.5- Colocação de um sinal de Sentido
Proibido na Rua de Stª Luzia - Frechas
Frechas, 15 de Setembro de 2022"
Deliberação: A proposta foi aprovada pelos membros do executivo, a mesma vai ser submetida à aprovação em reunião
de Assembleia de Freguesia dia 23/09/2022.
4 - CCRCachão/GDC - Pedido de subsidio extraordinário
Recebeu-se da CCRCachão/GDC carta a solicitar um subsidio extraordinário no valor de €1000,00 para fazer face às
despesas com o transporte dos atletas.
Deliberação:  O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade atribuir o subsídio não na quantia
solicitada, porque já estamos a contribuir com outros subsídios, mas sim um subsídio no valor de €650,00, com inicio no
mês de Outubro.
Carta que se anexa.
5-  Comissão de Festas de Frechas
A Comissão de Festas de Frechas solicitou a esta junta de freguesia um donativo/subsídio para ajuda das festividades
em honra de São de Miguel que vão decorrer no dia 30/09, 01 e 02/10 para fazer face às despesas com as festividades.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou aprovar o donativo no valor e €300,00 à comissão de festas
de Frechas para fazer face ás despesas com a realização das festas em honra de São Miguel.
(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 2022/1.185 referente à renda do Bar do Rio mês de Setembro/22. Tendo sido depositado no banco CCA
no dia 12/09/2022 o valor de €400,00(quatrocentos euros).  
- Recebeu-se da AT Autoridade tributária e aduaneira (GOVT) o valor de €445,38 (quatrocentos e quarenta e cinco
euros e trinta e oito cêntimos) por transferência bancária, referente ao IMI do mês de Agosto/22. 
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancária da CCA:
- Gondiana o valor de €339,90(trezentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos), aluguer de canoas para o evento
realizado no dia 14/08/2022 "Canoagem no Rio Tua".
- Distrimirandela o valor de €177,81( cento e setenta e sete euros e oitenta e um cêntimos) gasolina/gasóleo
Agosto/22.
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- CCRCachão o valor de €700,00 (setecentos euros), subsidio mensal e subsidio extraordinário mês Agosto/22.
Foi pago em numerário:
- Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €50,00(cinquenta euros), coroas de flores para os funerais de:
  - João Pedro Correia - 24/08/2022 - Cachão
  - António Miguel Carvalho - 01/09/2022 - Frechas
- Pingo Doce o valor de 6,05 (seis euros e cinco cêntimos) material de escritório.
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, 30 de setembro de 2022
  

Presidente, 

(José Carlos Teixeira)

Tesoureira, 

(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

Secretário, 

(António Alceu Pinto Capela)
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