Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 2 – 15/12/2017

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


Plano Anual de Atividades e orçamento para 2018;



Resolução dos problemas de acumulação de ramadas e lixos verdes;



Criação de uma lixeira seletiva no cemitério;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Plano Anual de atividades e
orçamento para 2018, o executivo da Junta elaborou, em devido tempo, um Plano Anual de
Atividades influenciado por 3 ideias fundamentais: a dimensão da freguesia, a dependência em
relação ao Município e as propostas sufragadas em Outubro. O Plano Anual reflete igualmente o
desejo de seguir os eixos orientadores definidos: Memória/Património, Obras,
Limpeza/manutenção e Serviços/Apoios/Comunidade. Além disso, o orçamento foi elaborado
tendo em conta 3 alterações fundamentais em relação a orçamentos anteriores: aumento das
despesas com limpeza e manutenção de bermas e valas, investimento em material e espólio para
futuro enriquecimento e diminuição da verba prevista para o Orçamento Participativo de Calvão.
De resto, o orçamento baseia-se em grande parte nos orçamentos anteriores.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Resolução dos problemas de acumulação de
ramadas e lixos verdes, o executivo decidiu suspender o processo, proposto pelos serviços
camarários, de constituir uma lixeira seletiva no espaço adjacente ao cemitério e usá-lo,
temporariamente, como local de depósito de ramadas e lixo biológico que tenha de ser retirado
dos terrenos afetados pelos incêndios. A proposta passou por comunicar aos interessados, em
reunião que aconteceu a 25 de Novembro, a possibilidade de poderem colocar esses restos no
espaço, usando transporte próprio ou pedindo a colaboração da Junta.
O executivo decidiu, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, Criação de uma lixeira
seletiva no cemitério, suspender temporariamente a definição de espaços para acondicionamento
condigno dos vários tipos de lixo, conforme o exposto no ponto anterior. Essa definição far-se-à a
partir de Março, devendo-se, até lá, proceder ao isolamento do local.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo decidiu colocar
novos pontos de abastecimento de água junto do armazém, para feirantes, proceder ao
pagamento de todas as dívidas apresentadas até ao final do ano, colaborar como CSPC para
gravação do sketch de Natal da Vagos FM, decorar com motivos natalícios alguns espaços
públicos de Calvão, negociar a oferta de cantaria gandaresa para decorar espaços públicos,
acompanhar o processo de demolição de casas e reconstrução de passeios, apoiar de maneira
geral algumas vítimas de incêndios ou pessoas com particular situação de fragilidade.

Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
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, 15 de dezembro de 2017
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

