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Reunião Ordinária de 31 de outubro de 2022
 

Local de realização Sede da Junta de Freguesia
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Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 31 de Outubro 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 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- Orçamentos para a cobertura do Bar do Rio - Frechas
Como discutido e aprovado na acta anterior referente à cobertura do Bar do Rio, foram pedidos vários orçamentos para
realizar a referida intervenção da cobertura em fibrocimento para chapa lacada. 
O executivo analisou os mesmos e deliberou.
Deliberação: O orçamento que apresentou a melhor proposta foi a do Sr. Jaziel Ribeiro dos Santos o executivo aprovou
entregar a obra ao Sr. Jaziel Ribeiro dos Santos no valor de €1.400,00 + IVA 23%.
2- Material urbano
O executivo da junta de freguesia decidiu colocar cinzeiros nos parques infantis da freguesia, bem como adquirir um
balouço para as crianças da localidade de Vale da Sancha, bem como dois bancos de jardim para colocar na Casa
Mortuária em Vale da Sancha.
Deliberação: O executivo deliberou que este material vai ser pedido ao fabricante VECO Urban DESIGN.
3- Pintura  dos Cemitérios da freguesia:
O gradeamento dos três cemitérios da freguesia já se encontram bastante degradados e devem ser requalificados. 
Deliberação: O executivo deliberou proceder à pintura dos mesmos que vai ser feita pelos funcionários da junta e assim
requalificar o gradeamento dos cemitérios da freguesia.
4- Venda de sepultura perpétua no Cemitério de Cachão
A Sra. Auzira de Jesus Costa solicitou a esta junta de freguesia a compra de uma sepultura perpétua no cemitério de
Cachão, talhão D, campa nº.11.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou vender à Sra. Auzira de Jesus Costa uma sepultura perpétua
no cemitério de Cachão, campa nº. 11, talhão D, no valor de €400,00, devendo ser emitido o respectivo Alvará.

 (02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Recebimentos
- Recebeu-se da Câmara Municipal de Mirandela o valor de €2.817,00 (dois mil oitocentos e dezassete euros) no dia
03/10/2022 por transferência  bancaria guia de receita 2022/1.225, referente  ao protocolo de apoio às JF mês de
Junho/22. 
- Recebeu-se da Sra. Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €401,00 (quatrocentos e um euros) em numerário
guia de receita 2022/1.228 referente à renda do Bar do Rio mês de Outubro/22. Tendo este valor ficado em caixa.
- Recebeu-se do IEFP o valor de €648,74 (seiscentos e quarenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), do processo
338/CEI+/21 que terminou no dia 05/09/2022.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Pagamentos
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancaria da conta da CCA:
  - Jaziel Ribeiro dos Santos o valor de €1.722,00(mil setecentos e vinte e dois euros), fact 0020, substituição da
cobertura em fibrocimento por chapa lacada no bar do rio em Frechas;
 - Edições Gráficas MJ o valor de €49,20(quarenta e nove euros e vinte cêntimos), fact 2726 placas de informação para
colocar nos parques infantis da freguesia;
 - Distrimirandela o valor de €130,65(cento e trinta euros e sessenta e cinco cêntimos), gasóleo mês Setembro/22;
 - Ferragens do Tua o valor de €114,42(cento e catorze euros e quarenta e dois cêntimos), fact 5967 e 6271 material
consumível;
  - CCRCachão o valor de €700,00(setecentos euros) subsidio mensal (€100,00)+ subsidio extraordinário mês de
Outubro/22;
  - ACRVale da Sancha o valor de €100,00(cem euros) subsidio do 3º. trimestre(jul/ago e set/22);
  - MCGAD o valor de €286,53(duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos), fact 52459 , material
consumível;
 - CCRCachão o valor de €650,00(seiscentos e cinquenta euros), subsidio de transporte para fazer face às despesas
com o transporte dos atletas mês de Outubro/22.
Foram efectuados os seguintes pagamentos em numerário:
 - Edgar Rui Pinheiro Prada valor de €90,00(noventa euros) (3diasx30€), limpeza das ruas da freguesia;
 - Florista Ana Rosa Teixeira o valor de €50,00(cinquenta euros) coroas de flores para os funerais de:
    - Guilhermina Assunção Martins - 10/09/2022 - Vale da Sancha
    - Cassilda Elvira Videira - 21/09/2022 - Vale da Sancha
  - Tien 21  o valor de €79,90(setenta e nove euros e noventa cêntimos), aquisição de microondas para o Jardim de
Infância de Frechas;
 - Café São João valor de €21,00(vinte e um euros), almoço pago ao topografo no levantamento do açude em Frechas.
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 - Distrimirandela valor de €90,00(noventa euros) gasóleo viatura da junta;
Foi efectuado o seguinte pagamento em cheque:
  - Persiestor o valor de €723,24(setecentos e vinte e três euros e vinte e quatro cêntimos), fac 022/1033 estores
colocados no edifício da junta onde funciona o Jardim de Infância, cheque nº. 1180112852.
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, 31 de outubro 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 Novembro 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 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-Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2023
No dia 30/11/2022 o Executivo da Junta de Freguesia aprovou o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2023
no valor de €149.868,66 (receita/despesa).
Mais deliberou submeter o Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2023 à aprovação da Assembleia de
Freguesia, como consta da lei.
2- Substituição da correia de distribuição da viatura (carrinha) da Junta de Freguesia
A viatura (carrinha) da junta de freguesia necessita  de fazer a mudança da correia de distribuição pois esta já se
encontra gasta.
Deliberação: O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a substituição da correia de
distribuição à viatura da junta de freguesia e mandar proceder a uma revisão da mesma (mudança de óleo, filtros, etc.
3- Ordenamento do Território - Sinalização de Trânsito
O executivo da junta de freguesia por unanimidade dos três elementos deliberou propor a seguinte proposta a qual se
transcreve e anexa:
"ASSUNTO: Ordenamento do Território – Sinalização de trânsito Referente ao ponto 3 da Assembleia de Freguesia:
3.1- Colocação de um espelho parabólico Rua F com a Variante Sul - Cachão
3.2- Colocação de duas lombas na Rua D. Manuel I, a 50m do perímetro da junta de freguesia onde funciona o jardim de
infância - Frechas
Frechas, 30 de Novembro de 2022"
Deliberação:  A proposta foi aprovada pelos membros do executivo, a mesma vai ser submetida à aprovação da
Assembleia de Freguesia.

 4- Venda de sepultura no cemitério de Cachão
A Sra. Albertina de Jesus Costa Teixeira solicitou a esta junta de freguesia a compra de uma sepultura perpétua no
cemitério do Cachão, campa nº. 5, sector B, onde jaz sua mãe Teresa de Jesus falecida a 02/05/1998, tendo os seus
irmãos renunciado a favor desta, como consta de declaração de renuncia assinada pelos mesmos.
Deliberação:  O executivo tomou conhecimento e deliberou vender à Sra. Albertina de Jesus Costa Teixeira uma
sepultura perpétua no cemitério de Cachão, campa nº. 5, sector B, no valor de €400,00, devendo ser emitido o
respectivo Alvará.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
RECEBIMENTOS:
-  Recebeu-se da Sra. Auzira de Jesus Costa    em numerário o valor de €400,00(quatrocentos euros), referente à
compra de uma sepultura  no cemitério de Cachão sector D, campa nº.11, valor depositado no banco CCA no dia
11/11/2022;
- Recebeu-se da Sra. Albertina de Jesus Costa Teixeira   em numerário o valor de €400,00(quatrocentos euros),
referente à compra de uma sepultura no cemitério de Cachão sector B, campa nº. 5, valor depositado no banco CCA no
dia 11/11/2022;
- Recebeu-se de Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €401,00(quatrocentos e um euros) pago em numerário ,
renda do Bar do Rio mês de Novembro/22, o mesmo foi depositado no banco CCA no dia 11/11/2022;
- Recebeu-se Município  de Mirandela   o valor de €155,57(cento e cinquenta e cinco euros e cinquenta e sete
cêntimos), referente ao IMI mês de Outubro/22;
- No dia 30/11/2022 recebeu-se do Município  de Mirandela o valor de €2.817,00(dois  mil oitocentos e dezassete
euros), subsidio de apoio à JF conforme protocolo mês de Julho/22.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
PAGAMENTOS:
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancaria da conta da CCA:
- Carlos Cerdoura  o valor de €20,00(vinte euros), fac 1634 alinhamento da direcção da viatura da junta de freguesia;
- DS Informática  o valor de €18,67(dezoito euros  e sessenta e sete cêntimos), fac 22/923 assistência técnica a
software;
- Ferragens do Tua o valor de €292,75(duzentos e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos), fac 6405 material
para a pintura dos portões e gradeamento dos cemitérios da freguesia;
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- Distrimirandela o valor de €143,36(cento e quarenta e três euros e trinta e seis cêntimos), gasóleo/gasolina mês
Outubro/22;
- Veco urban design, Unipessoal - Lda o valor de €2.210,31(dois mil duzentos e dez euros e trinta e um cêntimos), fac
2201294 aquisição de um baloiço para colocar no recinto da ACRVale da Sancha, como dois bancos que foram
colocados na Casa Mortuária de Vale da Sancha e três cinzeiros nas ruas em Frechas;
- Servimira valor de €147,50(cento e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), fac 1/783 material de publicidade
(emblemas e bandeira) estudantes universitários;
 - Comissão de Festas de Frechas o valor de €300,00(trezentos euros) subsidio para as festividades em honra de São
Miguel;
- CCRCachão valor de €700,00(setecentos euros), subsidio mensal e subsidio extraordinário mês de Novembro/22;
- João Cruz Gonçalves o valor de €4.678,92(quatro mil seiscentos e setenta e oito euros e noventa e dois cêntimos) fac
0925 colocação de grades na freguesia:
 - Cachão: No nicho da N. Sra. de Lurdes e ribeira da flagosa (em frente à igreja)
 - Frechas: Paragem do autocarro e colocação de caleira no telhado da sede da junta de freguesia
 - Vale da Sancha: Perímetro do cruzeiro
- Segurmirandela o valor de €110,00(cento e dez euros) fac 2022/825 espelhos parabólicos;
- Auto Castelões valor de €657,10(seiscentos e cinquenta e sete euros e dez cêntimos) fac 1/82 colocação do Kit de
correia de distribuição e revisão da viatura da junta de freguesia;
- CCRCachão valor de €650,00(seiscentos e cinquenta euros), subsidio de transporte mês de Novembro para fazer face
às despesas com o transporte de atletas.
Foram efectuados os seguintes pagamentos em numerário:
 - IPOV valor de €31,80(trinta e um euros e oitenta cêntimos) inspecção periódica da viatura da junta da freguesia;
- António Augusto Teixeira valor de €9,00(nove euros) cópia de chave da EB1 Cachão;
- Florista Ana Rosa Teixeira valor de €25,00(vinte e cinco euros) coroa de flores para o funeral de: 
  - Maria do Céu Costa - 27/11/2022 - Cachão
- Hipermercado Continente valor de €19,99(dezanove euros e noventa e nove cêntimos) capas para o assento da
viatura da junta de freguesia.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Ex. 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 novembro de 2022
  

Presidente, 

(José Carlos Teixeira)

Tesoureira, 

(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)
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Secretário, 

(António Alceu Pinto Capela)
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Local de realização Sede da Junta de Freguesia
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Reunião da Freguesia de Frechas

Data da Reunião: 30 de Dezembro 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
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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-Prendas de Natal Jardim de Infância de Frechas
A Educadora do jardim de infância de Frechas solicitou a esta junta de freguesia a colaboração de pequenas lembranças
de Natal para as crianças que frequentam o jardim de infância.
Deliberação:  O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade satisfazer o pedido da educadora e
comprar as prendas de Natal para as crianças que frequentam o jardim de infância e poderem viver esta quadra natalícia
com mais alegria.
2- Seguro parque infantil- Frechas
A Câmara Municipal de Mirandela elaborou a obra do parque infantil na Nossa Sra. de Lurdes em Frechas, o qual ficou
responsável a junta de freguesia pela sua manutenção, visto que o parque tem que ter seguro pois pode haver algum
acidente por quem o utiliza.
Deliberação: O executivo por unanimidade deliberou fazer o seguro do respectivo parque infantil e assim assegurar que
quem o utiliza está salvaguardado por algum acidente que possa acontecer e cumprindo  as normas de segurança
exigidas pela ASAE.
3- Presidente a meio tempo
Perante a Lei nº 69/2021, de 20 de Outubro, que altera os termos do exercício de mandato a meio tempo dos titulares da
junta de freguesia, para tal altera o artº 27º da Lei 16/99 de 18 de Setembro na mesma redacção actual.
Deliberação:  O executivo deliberou por unanimidade manter o Presidente da junta de freguesia em exercício de 
funções de meio tempo para o ano de 2023.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
RECEBIMENTOS
- Recebeu-se de Alfredina Rosa Costa Saldanha o valor de €401,00(quatrocentos e um euros) pago em numerário ,
renda do Bar do Rio mês de Dezembro/22, o mesmo ficou em caixa;
- Recebeu-se Município de Mirandela os seguintes valores:
  -€574,38(quinhentos e setenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos), referente ao IMI mês de Novembro/22;
 -€109,66(cento e nove euros e sessenta e seis cêntimos), eleição dos deputados à Ass. da República realizada a 30 de
Janeiro de 2022;
  -€76,86(setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), eleição para as Autárquicas Locais de 2021;
  -€2817,00(dois mil oitocentos e dezassete euros), protocolo de apoio às juntas de freguesia mês de Agosto/22.
 (03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
PAGAMENTOS
Foram efectuados os seguintes pagamentos em numerário:
- Intermarché de Mirandela o valor de €328,50(trezentos e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos), prendas de natal
para as crianças do jardim de infância de Frechas e funcionários da freguesia.
- Florista Ana Rosa Teixeira valor de €125,00( cento e vinte e cinco euros) coroas de flores para os funerais de:
   - Eugénia da Conceição Fonseca - 14/12/2022 - Frechas
   - Maria Antónia Eustáquio - 15/12/2022 - Frechas
   - Maria Elisa Pires - 19/12/2022 - Frechas
   - Humberto Manuel Claro - 24/12/2022 - Frechas
   - Lurdes da Conceição Esteves Cardoso - 28/12/2022 - Cachão
- Advogada Sandra Paula Lamas Vieira Guedes valor de €20,00(vinte euros), reconhecimento de assinaturas para a
candidatura que foi feita ao IEFP.
Foram efectuados os seguintes pagamentos por transferência bancaria da conta da CCA:
- Casa dos Araújos valor de €2000,00(dois mil euros), estadia de oito pessoas no projecto cultural "Pelo Andar da
Carruagem" que se realizou dia 11 de Junho de 2022 na freguesia.
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- Edições Gráficas MJ   valor de €319,18(trezentos e dezanove euros e dezoito cêntimos) placas para colocar nos
cemitérios da freguesia e os jornais de boas festas para a população da freguesia.
- Vítor Borges, Lda valor de €811,80(oitocentos e onze euros oitenta cêntimos), serviço de contabilidade POCAL de
Julho a Dezembro de 2020.
- Ferragens do Tua valor de €708,25(setecentos e oito euros e vinte e cinco cêntimos), sinais de trânsito que foram
colocados na localidade de Frechas conforme a proposta 2002/2 apresentada e aprovada pela Assembleia de Freguesia.
- Distrimirandela valor de €149,04(cento e quarenta e nove euros e quatro cêntimos) gasolina/gasóleo mês de Nov/22.
- CCRCachão valor de €700,00(setecentos euros) subsídio mensal e sub extraordinário mês de Dez/22.
- ACRVale da Sancha valor de €100,00(cem euros) 4.º trimestre (out/nov e dez/222).
- Amílcar Assunção Costa valor de €1660,92(mil seiscentos  e sessenta euros e noventa e dois  cêntimos), material
para arranjo de caminhos, parque infantil de Frechas, ACRVale da Sancha e várais obras de melhoramento na freguesia.
- Bombeiros Voluntários de Mirandela valor de €258,11(duzentos e cinquenta e oito euros e onze cêntimos), água que
foi para colocar nos tanques em Vale da Sancha.
- Membros da Assembleia de Freguesia  valor de €319,70(trezentos e dezanove euros e setenta cêntimos),
pagamento das presenças nas reuniões de 2022 da assembleia de freguesia os membros que a integram.
- CCRCachão  valor de €650,00(seiscentos e cinquenta euros) subsidio transporte dez/22.
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 dezembro de 2022
  

Presidente, 

(José Carlos Teixeira)

Tesoureira, 

(Maria Goreti Reis Fernandes Rodrigues)

Secretário, 

(António Alceu Pinto Capela)
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