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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 17-01-2022       Ata: 1/2022 

 

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. Caminho de trense 

3. Limpeza das ruas da Freguesia 

4. Aquisição de terreno no cemitério de Vila Verde pela Senhora Amália Félix 
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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. Caminho de Trense 

Informou o Senhor Secretário da Junta de freguesia que durante as obras 

realizadas no caminho de Trense, constatou-se da necessidade de fazer 

algumas obras a mais que não estavam orçamentadas, de forma a deixar o 

caminho em perfeitas condições de segurança e de trânsito. Depois de 

analisadas e discutidas as obras a mais necessárias, informou o senhor 

Secretário, depois de conversa com o empreiteiro, que ficariam em mais 

2.500,00€ 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o serviço a mais à empresa que lhe 

tinha sido adjudicado a obra. 

 

 

3. Limpeza das ruas da Freguesia 

Foi transmitido pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia que se torna 

necessário proceder à limpeza das ruas da Freguesia, uma vez que já se 

encontram com bastante erva e folhas. 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar este trabalho à ARBOREA, por ser 

uma empresa capaz de fazer o serviço em conformidade e com grande 

brevidade.  
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4. Aquisição de terreno no cemitério de Vila Verde pela senhora Amália Félix 

Foi solicitado a esta Junta de Freguesia a possível aquisição de um terreno, no 

cemitério de Vila Verde, 2mx1m, pela Senhora Amália Félix.  

Depois de verificada a disponibilidade de espaço foi aprovado, por 

unanimidade, a venda de um espaço de 2m x 1m, pelo valor de 250,00€, 

conforme valores praticados por esta junta de freguesia. 

 

 

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 


