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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data:-08-12-2019        Ata: 4/2019 

 

Presenças: 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte, que presidiu 

Celeste João Pires Rodrigues 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues  

Luís dos Santos Medeiros 

Andreia Teresa Gomes Pires 

Tânia Helena Pinheiro 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia em Vila Verde 

Hora de início: 14h30min 

Hora de término: 15h45min 

Secretariou, Celeste Rodrigues, 2º Secretário da Junta de Freguesia 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período antes da ordem do dia 

2. Ordem do dia 

2.1 Ata da reunião anterior 

- Deliberação 

 

2.2 Informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

-Tomar conhecimento 

 

2.3 Plano de Atividades e Orçamento para 2020 



 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

Página 2 de 5 
Ata n.º 4 de 8 de dezembro de 2019 

 

- Deliberação 

 

2.4 Plano Plurianual de Investimentos para 2020 

- Deliberação 

 

3. Período reservado ao público 

 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1. Período antes da ordem do dia 

O Srº Presidente da Junta de Freguesia informou que irá agendar uma reunião, 

no sentido de tentar constituir uma Comissão de Regadio, ou Junta de 

Agricultores na aldeia de Vila Verde, à semelhança do que já acontece na 

aldeia de Prada. 

 

2. Ordem do dia 

2.1 Ata da reunião anterior 

A ata da reunião anterior, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 

 

2.2 Informação escrita do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

Muito boa tarde  

Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 

Senhora Secretária da Assembleia de Freguesia 

Senhoras e Senhores Vogais da Assembleia de Freguesia 

Senhor Secretário da Junta de Freguesia 

Senhora Tesoureira da Junta de Freguesia 
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Terminada a azafama de D’Outono para quase toda a população da nossa 

freguesia, que é a apanha da castanha, maior fonte de receita para as nossas 

gentes, espero que agora cheguem uns dias de descanso para poder 

confraternizar com os nossos familiares nesta época natalícia que se avizinha, 

cheia de amor, paz e fraternidade. Mas, para nós, o trabalho tem de continuar, 

pois é para isso que aqui estamos. 

Como nas nossas vidas privadas, aqui também não conseguimos fazer tudo o 

que gostaríamos, muito menos na data que queríamos, uma vez que estamos 

muito dependentes de terceiros, nomeadamente no que diz respeito a verbas 

financeiras, e enquanto eu for presidente de Junta, não faremos quaisquer 

obras, sem antes ter o dinheiro para o efeito.  

Relativamente ao pagamento dos valores deliberados na última reunião, aos 

proprietários dos pinheiros, estes ainda não foram liquidados porque no nosso 

orçamento não existia nenhuma rubrica para esse fim. 

Tivemos de esperar pela elaboração deste orçamento para a introduzir, e 

assim que aprovado, como eu espero, estaremos em condições de logo no 

início do ano poder proceder a essa liquidação. 

As obras que constam no orçamento são todas aquelas que até à data não 

conseguimos implementar, mas que o queremos fazer. Como é conhecimento 

de todos vós, grande parte destas obras só serão possíveis se existir uma 

colaboração financeira por parte do Município, pois por si só, esta instituição 

não possui capacidade financeira para as concluir.  

Fizemos uma candidatura ao IEFP, a qual foi aprovada e consequentemente 

conseguimos criar, por um ano, um posto de trabalho, que como todos vós já 

pudestes observar está a ter um excelente desempenho na limpeza das ruas. 

Informo, também, que a Junta de freguesia possui na sua conta, a esta data, 

19.169,67€. 
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2.3 Plano de Atividades e Orçamento para 2020 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente, já depois de ser aprovado, por 

unanimidade, na reunião de Executivo da Junta de Freguesia, dia 25-11-2019, 

o Plano de Atividades e Orçamento para 2020. 

Assim sendo, o Orçamento da Freguesia de Vila Verde, para o ano de 2020, 

prevê um total de Receitas e Despesas no valor de 87 100,00€. 

Do Fundo Financiamento de Freguesias, prevê-se receber 25 699,00€, mais 

uma verba atribuída no mapa xx do Orçamento de Estado, no valor de 

22042,00€ referente ao Artigo 38.º, n.º8 da Lei 73/2013. 

Os documentos apresentados foram analisados, e foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Plano de Atividades e Orçamento para 2020. 

 

2.4 Plano Plurianual de Investimentos para 2020 

Foi apresentado pelo Sr.º Presidente, já depois de ser aprovado, por 

unanimidade, na reunião de Executivo da Junta de Freguesia, dia 25-11-2019, 

o Plano Plurianual de Investimentos para 2020. 

Este inclui todos os projectos e acções a realizar no âmbito dos objetivos 

estabelecidos pela autarquia local que impliquem despesas orçamentais a 

realizar por investimentos. 

Os documentos apresentados foram analisados, e foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Plano Plurianual de Investimentos para 2020. 

 

3. Período reservado ao público 

Não houve intervenções 

 

 

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião. 
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O Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia 

 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte 

 

 

O 2º Secretário da Junta de Freguesia 

 

Celeste João Pires Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

 

O Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Luís dos Santos Medeiros 

 

A Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Tânia Helena Pinheiro 

 

A Vogal da Assembleia de Freguesia 

 

Andreia Teresa Gomes Pires 

 


