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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 30-07-2018       Ata: 7/2018 

 

Presenças: 

Miguel António Fernandes, que presidiu 

Armindo António Fernandes Teixeira 

Maria Aldina Linhares 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 22h00min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Arranjo de caminho agrícolas  

3. Trabalhos em condutas de água e pavimentações 
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Ordem de Trabalhos 

 

1. Ata da reunião Anterior 

A Ata da reunião anterior foi lida pelo Sr. Secretário da Junta de Freguesia e 

aprovada, por unanimidade, que seguidamente foi assinada por todos os 

elementos. 

 

2. Arranjo de caminho agrícolas  

Foi comunicado pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia que através de 

informação da CMV irá para a nossa freguesia a Motoniveladora para arranjar 

os caminhos agrícolas. 

Assim, e não existindo ninguém que se disponibilizasse para acompanhar o 

operador gratuitamente, é de todo importante requisitar os serviços de 

alguém, para efetuar o acompanhamento dos serviços, bem como para fazer a 

limpeza do jardim junto à casa do Povo, a senhora dos caminhos e limpeza das 

principais ruas de Vila Verde. 

Assim foi deliberado, por unanimidade, solicitar os serviços do Luís Batista 

Fernandes pelo valor de 1.316,10€ 

 

3. Trabalhos em condutas de água e pavimentações 

Foi mencionado pelo Senhor Presidente de Junta de Freguesia que a autarquia 

não terá possibilidade de recolocar os paralelos na rua da Amoreira, com a 

brevidade que nós pretendemos, rua esta que foi intervencionada pelos 

trabalhadores municipais, com a finalidade de fazer uma nova conduta de 

saneamento, de modo a terminar com a fossa sética de armental. 
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Assim e atendendo à urgência dos serviços, foi solicitado orçamento à empresa 

Vibracubo – Pavimentações Lda para colocação dos paralelos na Rua da 

Amoreira, assim como para fazer algumas travessias de água nos caminhos, 

arranjo de valetas, a qual apresentou um valor de 4.641,64€. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, adjudicar os serviços à 

empresa supra mencionada e uma vez que grande parte dos trabalhos são da 

inteira responsabilidade da Câmara Municipal, enviar um ofício ao Sr.º 

Presidente de Câmara a solicitar um apoio monetário nunca inferior a 

2.000,00€ para ajudar a suportar esta despesa. 

 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 

 

O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 

 

O Secretário da Junta de Freguesia 

 

Armindo António Fernandes Teixeira 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


