Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 3 – 05/01/201

Aos cinco dias do mês de janeiro de 2018, 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;



Finalização dos protocolos de uso dos espaços da Junta;



Definição das obras e manutenções a realizar no próximo mês;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação do processo de
atendimento semanal ao público, o executivo da junta deliberou que a taxa a cobrar por cada
atestado é de 5 (cinco) euros, com base na proposta prevista na lei . Além disso, a avaliação que
se fez do atendimento tem sido muito positiva.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Finalização dos protocolos de uso dos
espaços da Junta, o executivo concluiu a preparação desses protocolos e vai começar a chamar
os interessados, para redefinir as modalidades de uso e de pagamento. Além disso, procedeu-se
à reformulação dos regulamentos da Feira e do salão, para posterior análise em assembleia de
freguesia.
O executivo definiu, posteriormente, no terceiro ponto da ordem de trabalhos, Definição
das obras e manutenções a realizar no próximo mês, as prioridades: concluir a limpeza das
principais valas, fazer tanquilhas, colocar espelhos e iniciar a limpeza de bermas. Decidiu
igualmente reunir com construtores, para pedir orçamentos de obras a realizar: transporte de
fachada de casa gandaresa para o Barreiro, realojamento do moinho judeu oferecido à freguesia,
entre outros.
Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo decidiu escolher
uma equipa que superintenda o realojamento do moinho, constituída por pessoas que tenham
demonstrado interesse e tenham disponibilidade. Também se decidiu promover a aquisição do
dóri com o nome de Calvão, se tal não for muito dispendioso. Estão previstas rampas para o
cemitério, se for possível. A fonte das Cabecinhas encontra-se novamente a funcionar e a fonte da
rua do Janga será alvo de obras, para poder ser usada. Elaboraram-se projetos de obras e
alcatroamento que continuam a seguir para a Câmara Municipal. Além disso, agendou-se uma
reunião com executivo camarário, para desbloquear alguns processos. Começou-se a pensar na
animação do Verão em Calvão, com a época dos Santos Populares.
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

Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
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 janeiro de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

