
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EXM .º SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE ABRIL DE 2011 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta Junta 
desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta Assembleia de 
Freguesia, a seguinte actividade: 

 
 
Cultura:  
 
- Atribuído subsídio de colaboração e desenvolvimento de actividades culturais, no montante de € 500,00 
ao Clube Recreativo Pioneiro Queimadela. 

- Representação Institucional da Freguesia de Queimadela, na Cerimónia oficial de entrega de Diplomas 
aos Formandos do Curso EFA – 12º. Ano, realizada no Salão Nobre da CMA. O Curso decorreu entre os 
anos de 2006 a 2010, na Escola de Queimadela. 
 
 
Acção Social: 
 
- Continuamos a disponibilizar as instalações das Escolas da Freguesia, para a prática de catequese. 

- Aprovada por unanimidade do Executivo, a terceira Revisão Orçamental do exercício de 2010. 

- Aprovado por unanimidade do Executivo, o relatório e contas de gerência do ano 2010. 

- Efectuado aditamento ao contrato promessa de arrendamento do mato sito no Monte Raso, à eventual 
exploração de energia Eólica. 

- Promovido por esta Autarquia, homenagem ao Autarca Presidente da Junta de Freguesia da Folgosa, 
pelo seu falecimento. 

- Tendo em consideração a época Pascal, foi efectuado contrato de publicidade com o Jornal Douro Hoje. 

- Representação Institucional da Freguesia de Queimadela, na Inauguração do Lar de Idosos S. João 
Baptista. 

- Realização dos Censos 2011. 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 
- Em colaboração com o Município de Armamar, foi reparada a calçada danificada com a substituição de 
rede de águas públicas na rua cimo de vila. 
 
- Efectuada reparação em paralelos na rua 10 Agosto, junto à habitação de Manuel Alves dos Reis. 
 
- Denunciado à EDP, diversas lâmpadas fundidas dispersas pela Freguesia. 
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- Concluídos os trabalhos de toponímia na Freguesia, com a colocação de todos os números de polícia na 
malha urbana da freguesia; aplicação de novas placas indicativas do nome de ruas, assim como, efectuadas 
algumas alterações de localização de diversas placas com o nome de ruas. 
 
- Efectuada a substituição com a implantação de novas placas indicativas nos cruzamentos da rua da Bola 
com a rua 10 Agosto e a rua da Cordasca; assim como no cruzamento da rua 10 Agosto com a rua do 
Adro. 
 
- Procedeu este Executivo, à liquidação do prédio urbano sito na rua do Adro, adquirido para a eventual 
construção da Capela Mortuária da Freguesia.  
 
- Em colaboração com o Município, foram já reparados alguns buracos nas vias públicas do limite 
demográfico da freguesia, mais propriamente da estrada das avelidas. 
 
- Efectuada a aplicação de herbicidas nas ruas e caminhos envolventes à zona urbana da Freguesia. 
 
- Efectuada ligação de luz pública aos arruamentos do Centro Social S. João Batista, à rede da Freguesia 
de Queimadela.   
 
 
Património:  
 
1 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados, arranjos de canteiros, podas, adubações entre outros serviços 

 
2 – Cemitério: 
- Efectuadas limpezas gerais, a todo o espaço interior e zona envolvente ao cemitério da Freguesia. 
 
3 – Escolas: 
- Efectuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos. 
 
4 – Administrativo: 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
 
 

 
Queimadela, 16 de Abril de 2011. 
 
 
 
 
 

        O Presidente da Junta 

                                                                                                                                         
José Carlos Santos Encarnação 
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INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EXM .º SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JULHO DE 2011 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta Junta 
desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta Assembleia de 
Freguesia, a seguinte actividade: 

 
 
 
 
Cultura:  

- Representação Institucional da Freguesia de Queimadela, nas Festas Concelhias de Armamar. 

- Atribuído subsídio à Fabrica da Igreja, para representação na procissão das festas concelhias, com a 
presença do Andor do Padroeiro da Freguesia de Queimadela. 

- Participação desta Autarquia no evento “Passeio TT Macieira em Flor”, com paragem de concentração e 
pequeno-almoço, nos espaços da Zona de Lazer. 
 
 
Acção Social: 

- Atribuição de subsídio de solidariedade a família vítima de incêndio na freguesia de S.Martinho Chãs. 
 
 
Rede viária e Urbanização: 
 
- Denunciado à EDP, diversas lâmpadas fundidas dispersas pela Freguesia. 

- Procedeu esta Autarquia à introdução de sinal de trânsito “Estrada sem Saída-100m” no entroncamento 
da na rua cimo de vila com a rua 10 de Agosto. 
 
- Em colaboração com o Município, foram reparados todos buracos, travessias e outros melhoramentos 
nas vias públicas do limite geográfico da freguesia. 
 
- Efectuada a aplicação de herbicidas nas ruas, caminhos, estradas e valetas envolventes a todo o 
perímetro da Freguesia. 
 
- Tomadas diligências junto das Autoridades Municipais, no que respeito ao perigo de demolição de 
imóvel sito na travessa da Quintã. 
 
- Procedeu esta Autarquia à reparação de holofotes e substituição de lâmpadas do sistema de iluminação 
da Igreja Matriz da Freguesia. 
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Património:  
 
1 – Sede da Junta de Freguesia: 
- Aquisição nova impressora e reparação de diversos equipamentos, derivado da ocorrência de trovoadas, 
os quais foram comparticipados pelo seguro de recheio do edifício.  
 
2 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados, arranjos de canteiros, podas, adubações entre outros serviços 

 
3 – Cemitério: 
- Efectuada Substituição de holofote queimado, assim como à substituição de lâmpadas fundidas. 
Procedeu-se a limpezas gerais, a todo o espaço interior e zona envolvente ao mesmo, assim como, à poda 
das oliveiras e aplicação de herbicidas. 
- Colocação de Placa com informação descrita sobre as normas instituídas por esta Autarquia ao espaço, a 
sua utilização, responsabilidades e competências. 
- Efectuados novos trabalhos de melhoramento do local, com a implementação de novos passeios em 
cimento mos corredores, ficando assim concluídos, estes melhoramentos no cemitério inferior.  
- Abertura de campa rasa a Maria Rosa Conceição Nogueira. 
 
4 – Escolas: 
- Efectuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos. 
- Procedeu-se à anulação dos contratos de serviço telefónico e internet. 
 
5 – Abastecimento de Águas: 
- Colocação de placa informativa das normas a ter em consideração ao uso devido, sua preservação e 
cuidados de limpeza e higiene. 
- Pedido de Esclarecimentos às Autoridades competentes, quanto á legalidade da abertura de um furo 
Artesiano para captação de águas da responsabilidade privada, junto às nascentes das Águas Públicas da 
Freguesia, no lugar de Stº. Tirso. 
 
6 – Administrativo: 
- Efectuadas comunicações/divulgações das Contas de Gerência do ano de 2010 às diversas 
Entidades Competentes. 
- Efectuado registo no Sistema de Autenticação e Credenciação da Agência Nacional de Compras 
Públicas, E.P.E. 
- Aprovada por unanimidade do Executivo, a primeira Revisão Orçamental do exercício de 2011. 
- Solicitação à ANFRE, de parecer técnico/jurídico. 
- Efectuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
 

 
Queimadela, 23 de Julho de 2011. 
 
 

     O Presidente da Junta 

                                                                                                                
José Carlos Santos Encarnação 
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INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EXM .º SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 08 DE OUTUBRO DE 2011 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta Junta 
desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta Assembleia de 
Freguesia, a seguinte actividade: 

 
 
Acção Social: 
 
- Disponibilizadas as instalações das Escolas da Freguesia, para a prática de Ginástica Sénior. 
 

 
Rede viária e Urbanização: 
 
- Efectuadas diversas reparações na Zona de Lazer, como a reparação de uma fuga de água, assim como, 
aplicação de novas argamassas num dos muros de suporte. 
 
- Denunciado à EDP, diversas lâmpadas fundidas dispersas pela Freguesia. 
 
- Procedeu-se à aplicação de herbicidas em toda a Malha Urbana da Freguesia. 
 
- Efectuadas diversas reparações nas canalizações de águas na rua 10 Agosto. 
 
- Procederam-se a diversas reparações nos paralelos das ruas 10 Agosto e rua do Vale. 
 
- Este Executivo, diligenciou junto do Município, novos esforços para a colocação de rede eléctrica na 
Capela de S. Lourenço. 
 
 
Património:  
 
 1 – Sede da Junta: 
- Procedeu este Executivo, à aquisição de duas peças de artesanato, do artesão António José 
Cardoso Oliveira: um suporte de garrafas e uma prensa.  
 
2 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte de relvados, arranjos de 
canteiros e podas. 
- Trabalhos de reparações diversos, como bombas, tanques, holofotes, lâmpadas e aspersores, entre outros.  

 
 
3 – Cemitério: 
- Abertura de Campa Rasa a Maria de Jesus Pereira. 
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- Efectuadas limpezas gerais, a todo o espaço interior e zona envolvente ao cemitério da Freguesia. 
- Procedeu-se à reparação e substituição de lâmpadas fundidas e holofotes. 
- Efectuados novos corredores em cimento.  
 
4 – Escolas: 
- Efectuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos. 
 
5 – Administrativo: 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
- Adquiriu este Executivo, formação especializada, à prática de novos programas informáticos de 
interesse contabilístico e normalização de procedimentos, em detrimento das Leis impostas às 
Autarquias. 
- Procedeu-se a formalização de nova candidatura aos Programas de Actividade Ocupacional, 
junto do IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), de Lamego. 
 

 
Queimadela, 08 de Outubro de 2011. 
 
 
 
 
 

        O Presidente da Junta 

                                                                                                                                         
José Carlos Santos Encarnação 
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INFORMAÇÃO PERIÓDICA DO EX.Mº SR. PRESIDENTE DA JUNTA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE QUEIMADELA , REFERENTE À SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DEZEMBRO DE 2011 

 

De harmonia com as competências que aufere a lei das Autarquias locais, informo que esta Junta 
desenvolveu, no período que decorreu desde a última Reunião Ordinária desta Assembleia de 
Freguesia, a seguinte actividade: 

 
Cultura:  

- Em colaboração com o Clube Recreativo Pioneiro de Queimadela, criado presépio de Natal no palco 
exterior das Instalações da referida Instituição. 
 
- Atribuído subsídio no montante de € 10,00 por cada criança desta Freguesia a frequentar o Jardim de 
Infância e 1º Ciclo do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Armamar. 
 
Acção Social: 

- Em colaboração com o Município, promoveu-se a realização de almoço de Natal dos Idosos. 

- Esta Autarquia, procedeu à elaboração de Cartões de Boas Festas a todos os cidadãos desta Freguesia e 
Entidades Públicas do Concelho. 

- Esta Autarquia, continua a disponibilizar as Instalações das Escolas da Freguesia, para a prática da 
Catequese. 

- Em função de candidatura efectuada junto do Centro de Emprego de Lamego, foi aprovada candidatura 
ao abrigo da Medida de Contrato de Emprego - Inserção 

- Atribuído subsídio no montante de € 500,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Armamar. 
 
Rede viária e Urbanização: 
 
- Denunciado à EDP, diversas lâmpadas fundidas dispersas pela Freguesia. 

- Solicitado junto das Autoridades da Câmara Municipal a requalificação da rua do Adro e rua 10 Agosto, 
no que se refere à sua pavimentação, canalizações de águas de uso doméstico e rede de saneamentos. 
 
- Efectuada a aplicação de herbicidas nas ruas, caminhos, estradas e valetas envolventes a todo o 
perímetro da Freguesia. 
 
- Solicitado junto dos serviços Municipais, a atribuição de mais 2 contentores de lixo (RSU). 
 
- Efectuado ofício à Câmara Municipal de Armamar, no sentido de viabilizar a colocação de ponto de 
iluminação pública na Capela de S. Lourenço. 
 
- Solicitado, junto do Município de Armamar, colaboração para os trabalhos de limpeza e reparação das 
valetas de águas pluviais nas estradas de S. Lourenço e Salzedas. 
 
 
Património:  
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1 – Sede da Junta de Freguesia: 
- Efectuada renegociação do serviço de Banda Larga Móvel, com a operadora TMN. 
- Elaborado contrato de Assistência Técnica com empresa de gestão de Softwares aos programas 
informáticos de Gestão Autárquica, Caninos, Cemitérios e POCAL. 
 
2 – Zona de Lazer: 
- Procedeu-se a uma limpeza geral e aprofundada de toda a Zona de Lazer, corte e aparamento de 
relvados, arranjos de canteiros, podas das árvores, adubações entre outros serviços 

 
3 – Cemitério: 
- Efectuada a reparação de vitral com substituição de vidros partidos e parte de armadura em 
alumínio. 
- Efectuada Substituição de holofote queimado, assim como à substituição de lâmpadas fundidas. 
- Procedeu-se a limpezas gerais, a todo o espaço interior e zona envolvente ao mesmo, assim como, à poda 
das oliveiras e aplicação de herbicidas. 
- Abertura de campa rasa a Lucinda Santos Pereira. 
- Venda de sepultura perpétua a José Soares. 
- Procedeu-se à criação de novo canteiro na Zona Envolvente ao exterior do Cemitério. 
 
4 – Escolas: 
- Efectuados serviços diversos de limpeza às instalações das mesmas, assim como em todo o espaço 
envolvente, canteiros, podas de flores e arbustos. 
 
5 – Administrativo: 
- Aprovada por unanimidade do Executivo, o Orçamento da Receita e Despesa para o ano financeiro de 
2012. 
- Efectuados diversos Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços. 
- Emissão de atestados diversos e outras declarações. 
 
Queimadela, 27 de Dezembro de 2011. 
 

 
 
 

     O Presidente da Junta 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                     José Carlos Santos Encarnação 


