Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 5 – 05/03/2018

Aos cinco dias do mês de março de 2018, pelas 19 horas e 30 minutos, reuniu o
executivo da Junta com a seguinte ordem de trabalhos:




Avaliação dos Acordos de Execução de Delegação de Competências nas Juntas de
Freguesia;
Aprovação da alteração orçamental nº1, de 2018;
Acompanhamento das diligências para resolver problema de financiamento do Centro
Social e Paroquial de Calvão;



Definição das obras e manutenções a realizar no próximo mês;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação dos Acordos de
Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, o executivo da Junta
analisou a proposta de Acordos que a Câmara Municipal apresentou e que foi aprovada em
Assembleia Municipal de 23 de Fevereiro. Esse Acordo prevê a transferência de 75% do Fundo de
Financiamento das Freguesias (FEF) e doação dos restantes 25% do total da verba a encaminhar
como forma de promover investimentos.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Aprovação da alteração orçamental nº1, de
2018, o executivo decidiu alterar o orçamento atual em duas rubricas, para conseguir suportar
despesas a efetuar.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, Acompanhamento das diligências para resolver
problema de financiamento do Centro Social e Paroquial de Calvão, o executivo fez um balanço
dos contactos efetuados com a direção do Centro, na pessoa da Dra. Isabel Rocha, e da Câmara
Municipal de Vagos, nas pessoas do vice-presidente, engenheiro João Sousa e do presidente, Dr.
Silvério Regalado. Há consciência das dificuldades financeiras da instituição, mas existe a
vontade e o compromisso do município de apoiar o esforço de recuperação financeira.
O executivo sintetizou, posteriormente, no quarto ponto da ordem de trabalhos, Definição
das obras e manutenções a realizar no próximo mês, o que foi feito: reuniões com a equipa de
projetistas para finalização da proposta do Parque de Merendas e de Lazer de Calvão, com
apresentação pública no próximo dia 7 de março, quarta-feira; reunião com a vereadora Dulcínia
para preparar as alterações a efetuar nos sentidos de trânsito; reunião com vice-presidente para
agilizar processo de conclusão de projetos a realizar na rua da Amizade, rua do Rosário, rua do
Junco do Bico; preparação para colocação de iluminação pública na rua das Belgadas. Há um
acompanhamento permanente das valas e caminhos, principalmente nos períodos de alerta
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amarelo, devido às condições do tempo, assim como a resolução concreta de pequenos
problemas que vão surgindo.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo resolveu a
situação do stand Dream Car, na EN 109, obtendo dos intervenientes a autorização para abertura
de caminho e alteração dos limites do terreno. Posteriormente, remeteu para os serviços da
Câmara as diligências a efetuar. O executivo da Junta continua a proceder à comunicação à EDP
das avarias na rede pública; reuniu com a AGIM para conhecer o projeto das Bolsas de Terras,
conforme pedido em reunião de Câmara de 16 de Fevereiro. Foi autorizada a concessão de
alvarás, para posse de terrenos no cemitério, aos senhores Isilda Travelho de Oliveira, Manuel
Ramos e Cremilda Teixeira. O executivo colaborou com a CAP na realização de ações de
formação nos dias 17 de fevereiro e 3 de março. O executivo vai analisar a proposta de aquisição
de terreno junto ao acesso poente do cemitério, assim como de terreno junto à EB1 das
Cabecinhas, para futuro estacionamento. Além disso, o presidente e a secretária da Junta
frequentaram uma formação sobre Proteção Civil, no dia 2 de Fevereiro, para preparar um maior
envolvimento das autoridades locais nesse esforço de proteção e segurança das populações.
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, 5 de março de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

