Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 15 – 06/12/2018

Ao sexto dia do mês de dezembro de 2018, pelas 19 horas e 30 minutos, reuniu o executivo da
Junta com a seguinte ordem de trabalhos:
•

Preparação do programa Natal em Calvão;

•

Análise das obras em curso na Freguesia;

•

Preparação do Plano Anual de Atividades e Orçamento, para o ano de 2019;

•

Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Preparação do programa
Natal em Calvão, o executivo concluiu a preparação com a confirmação de uma série de
contactos que permitam a realização das atividades propostas. O flyer está finalizado e vai ser
distribuído por toda a Freguesia;
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Análise das obras em curso na Freguesia, o
executivo começou a preparação da construção de um poço que represente os poços antigos,
para colocação de um engenho oferecido e que possa servir de monumento com interesse
cultural;
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, Preparação do Plano Anual de Atividades e
Orçamento para o ano de 2019, as linhas orientadoras mantêm-se em relação ao ano anterior:
Memória e Património, Obras, Limpeza e Manutenção e Serviços/Apoio/Comunidade. As
prioridades estão definidas, e passam pela execução de projetos que garantam maior segurança
no trânsito de algumas ruas; a construção de sanitários no parque de merendas e lazer e a
melhoria dos serviços prestados pela Junta.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo continua a
acompanhar as diligências feitas pelos serviços da EDP para a resolução dos problemas com a
iluminação pública; sinalizou e ajudou a resolver o problema temporário de cidadãos mais
necessitados.
Todos os assuntos foram aprovados por unanimidade.
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 quinta-feira de cada mês, com início às 19.30 horas.
Nestas reuniões haverá um período para esclarecimento e intervenção do público.

Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
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, 06 de dezembro de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

