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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 28-02-2022       Ata: 2/2022 

 

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. Colocação de vedação no caminho de armental 
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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. Colocação de vedação no caminho de armental 

O senhor Secretário informou que se torna necessário proceder à vedação dos 

terrenos no caminho de Armental, uma vez que tinham retiradas as paredes 

para, logo requalificado o canal de regadio, pudéssemos arranjar o caminho e 

fazer a sua delimitação para com os terrenos. Uma vez que a candidatura, feita 

pela junta de agricultores, para a beneficiação do regadio tradicional ainda não 

estar em fase de execução da obra, e estar a aproximar-se a época de cultivo 

dos terrenos, é urgente proceder à sua vedação, por forma a evitar que os 

animais domésticos, que por ali passam não destruam as sementeiras. 

Para tal, prevê-se que as despesas com esta vedação ronde os 500,00€. 

Analisada a situação e dada a sua urgência, foi deliberado, por unanimidade, 

adjudicar este serviço à empresa de Leonel Dores, a qual se prontificou em 

fazer com a maior brevidade possível. 

  

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

 

 

O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 
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O Secretário da Junta de Freguesia 

 

Armindo António Fernandes Teixeira 

 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


