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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 25-07-2022       Ata: 7/2022 

 

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: 21h30min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. 2.ª Alteração ao orçamento da Despesa - Ratificar 

3. Limpeza das ruas da freguesia  

4. Gestão racional da água 

 



 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

Página 2 de 3 
Ata n.º7 de 25  de julho de 2022 

 

 

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.  

 

2. 2.ª Alteração ao orçamento da Despesa - Ratificar 

Foi comunicado pelo Senhor Presidente de Junta que se torna necessário proceder à 

alteração do valor da rubrica 07.01.03.07.03 em virtude de quando efetuado 

orçamento da obra, para a candidatura “Renovação de Aldeias” se ter constatado que o 

valor era mais elevado do que o previamente afetado no orçamento da Junta de 

Freguesia. 

Assim, solicito que se proceda à elaboração de uma alteração ao orçamento da 

despesa, para reforço da rubrica 07.01.03.07.03 “Renovação de Aldeias” por 

contrapartida da rubrica 07.01.04.01 “Arruamentos e Obras Complementares” de 

forma a possuir dotação orçamental necessária para a prossecução da obra, caso venha 

a ser aprovada a candidatura.  

Depois de analisado e discutido o assunto exposto, foi aprovado por unanimidade a 

alteração ao orçamento. 

 

3. Limpeza das ruas da Freguesia 

Foi comunicado pelo senhor presidente de freguesia da necessidade de proceder à 

limpeza das ruas da freguesia, visto já não se encontrarem nas condições ideais. 

Este assunto foi analisado e deliberado, por unanimidade, mandar efetuar a respetiva 

limpeza à empresa ARBOREA. 
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4. Gestão racional da água 

 A água, o bem mais precioso que possuímos, é esgotável. Atendendo à situação de 

seca extrema que estamos a viver é urgente alertar toda a população para o uso 

racional deste bem tão precioso para a vida humana. 

Depois de verificada tal situação, foi deliberado por unanimidade proceder ao fecho de 

todas as torneiras públicas, na aldeia de Vila Verde, assim como proceder à elaboração 

de um horário de disponibilidade de água, de modo a que, pelo menos nesse período, 

todas as pessoas tivessem acesso a este bem tão precioso, A ÁGUA. 

 

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 


