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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 29-08-2022       Ata: 8/2022 

 

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. Captação de água 

3. 3.ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2022 
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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.  

 

2. Captação de água 

A água como referido na reunião anterior é um bem esgotável. Na nossa freguesia, mais 

precisamente na aldeia de Vila Verde, não esgotou, mas o caudal da nascente diminuiu 

abruptamente.  

Como não podemos deixar passar esta situação em claro, é urgente colocar mão à obra 

e tratar de arranjar um local onde possamos fazer uma nova captação. 

Assim, foi deliberado por unanimidade, entrar em contacto com as pessoas que 

trabalham os terrenos propriedade da Igreja Prada, para ali poder fazer uma nova 

exploração, em virtude de ser o local onde se encontra alguma água. 

Depois de tratado este assunto, será comunicado ao Senhor Presidente de Câmara, de 

modo a autorizar uma equipa da CMV a tratar desta situação com a maior brevidade 

possível. 

 

3. 3.ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2022 

Foi comunicado pelo senhor presidente da necessidade de proceder à 3.ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento de 2022, em virtude de estarmos a programar uma 

formação de COTS, Conduzir e Operar Tratores em Segurança, e da qual iremos receber 

um apoio, que deve estar mencionado em orçamento. 

Depois de verificada tal necessidade, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Este 

documento será remetido à próxima reunião de assembleia de freguesia. 
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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 


