Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 1 – 03/11/2017

Aos três dias do mês de Novembro de 2017, pelas 18 horas e 30 minutos, reuniu o
executivo da Junta com a seguinte ordem de trabalhos:



Avaliação do processo de atendimento semanal ao público;
Avaliação do acompanhamento feito pelos serviços da Junta e da Câmara Municipal às
vítimas dos incêndios;



Definição das principais linhas orientadoras da atividade da Junta;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação do processo de
atendimento semanal ao público, o executivo da junta decidiu: manter o atendimento semanal e
mensal nos mesmos moldes do executivo anterior; manter o preçário em uso até final do ano civil
de 2017; difundir a informação considerada essencial através de folhetos explicativos ou de
cartazes afixados em vários locais da freguesia; averiguar da possibilidade de efetuar o
atendimento noutros locais da freguesia.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Avaliação do acompanhamento feito pelos
serviços da Junta e da Câmara Municipal às vítimas dos incêndios, o executivo resumiu o
levantamento feito, logo a seguir aos incêndios, às empresas afetadas, às casas parcial ou
totalmente destruídas, às situações de necessidade de acompanhamento psicológico e às
necessidades várias registadas em toda a freguesia. Definiu-se, com os serviços da Câmara, o
modelo de levantamento das casas a derrubar e contactaram-se os responsáveis; a Junta esteve
presente em reuniões de definição das formas de apoio a nível concelhio e diocesano; todos os
casos reconhecidos foram devidamente encaminhados para o GAL – Gabinete do Apoio ao
Lesado e para a RLIS – Rede Local de Inserção Social.
O executivo definiu, posteriormente, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, Definição
das principais linhas orientadoras da atividade da Junta, manter as principais linhas orientadoras
do programa sufragado a 1 de Outubro: aquisição de maquinaria para limpeza de bermas e valas;
fazer o levantamento dos locais de maior perigo para a circulação na freguesia e proceder ao
respetivo manilhamento; reunir com o executivo camarário e definir obras estruturais a efetuar na
freguesia; efetuar obras no cemitério; reorganizar o sistema de limpeza e manutenção dos
espaços da Junta; reestruturar os espaços da Casa do Povo; renegociar as formas de uso da
Feira e do Salão; dinamizar atividades no Natal e no próximo Verão.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo decidiu fazer
análises à água da fonte das Cabecinhas, pedir orçamento de espelhos e sinalização vertical,
abrir caminhos vários, fazer o levantamento de outros caminhos para possível abertura e
manutenção, manter o apoio às escolas. Para pôr cobro a muitas dúvidas surgidas na sequência
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dos incêndios, o executivo decidiu reunir com proprietários afetados, para prestar os devidos
esclarecimentos. Além disso, decidiu-se apoiar as iniciativas culturais a acontecer em Calvão –
Grupo Coral Polifónico, festa de Natal da associação de pais, entre outros.
De acordo com o previsto nos artigos 20º, 21º e 49º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
informa-se que as reuniões públicas mensais da Junta de Freguesia de Calvão se realizam no
edifício desta Junta de Freguesia, na primeira sexta de cada mês, com início às 18.30 horas.
Nestas reuniões haverá um período para esclarecimento e intervenção do público.
Sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, assinada
por todos os membros do executivo.
Calvão, 3 de novembro de 2017
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

