
INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 27/06/2013 

(Atividade desenvolvida desde 27/04/2013) 
 
1. Rua de Santo Estevão (Beneficiação) 

Foi assinado um protocolo de delegação de competências entre a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia para a execução da obra designada por 
“Beneficiação e Pavimentação em 1200m da EM592-Geraz. A obra foi 
adjudicada à Empresa Cândido José Rodrigues, SA pelo preço de 149.467,71€ 
+ 6% IVA. Falta apenas assinar o contrato cujos termos relativamente aos 
pagamentos a efetuar já estão acordados, mas ainda não estão assinados.  

 
2. Rua de Portas (Construção de muro e alargamento da via) 

Aproveitando a construção de um muro de um particular, procedeu-se ao 
alargamento da via nesse local faltando apenas a repavimentação. 
 

3. Fontanário da Fontinha (Processo litigioso) 
Realizou-se a audiência no dia 20 de junho. Todas as testemunhas foram 
ouvidas. O tribunal decidiu realizar um estudo técnico no local (peritagem) 
durante o Verão para ver se o caudal da água baixa ou desaparece enquanto 
as torneiras da casa estão abertas.  

 
4. EB1 de Geraz do Minho (Pintura e cedência das salas) 
 Procedeu-se à pintura das paredes exteriores e interiores. Faltam apenas 

alguns acabamentos. Chegaram entretanto dois pedidos de cedência das 
instalações que foram deferidos: um para o ensaio de um grupo de 
concertinas, às quartas-feiras à noite, e outro para a realização de atividade 
física, ginástica de manutenção e danças variadas para toda a população, às 
segundas e quartas-feiras à noite. 

 
5. Campo de futebol (Obras de beneficiação) 
 Procedeu-se à deslocação da terra que se encontrava atrás da baliza e 

reforçaram-se os apoios dos projetores tendo-se substituído alguns deles que 
se encontravam fundidos. Em seguida, serão pintadas as balizas e colocados 
postes bem como uma rede protetora por trás da baliza de onde saiu a terra. 

 
6. Abastecimento de água pública (Ligação do depósito à rede já existente) 
 Aproveitando o caminho público de Santo Tirso, efetuou-se a ligação do 

depósito à rede já existente, tendo sido colocadas, também, algumas 
travessias para habitações ao logo da rua de Santo Estêvão. Neste momento, 
os técnicos camarários procedem aos ensaios de pressão nas respetivas 
condutas, para possibilitar o pedido de ligação por parte dos habitantes. 

 
7. Consulta Pública (Projeto de construção da linha Vieira do Minho-Pedralva, a 

400kV, cuja entidade proponente é a REN (Rede Elétrica Nacional, SA. 
 Decorre entre os dias 14/06 e 12/07 o período de consulta pública do Estudo de 

Impacte Ambiental do referido projeto, incluindo o Resumo Não Técnico, 
possibilitando a inclusão de opiniões e sugestões de todos os potenciais 
interessados, desde que efetuadas por escrito. 

 



Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do 
Minho, no dia 6 de Junho de 2013 

 
A Junta de Freguesia 
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_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


