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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 29-07-2019       Ata: 7/2019 

 

Presenças: 

Miguel António Fernandes, que presidiu 

Maria Aldina Linhares 

Ausência: Armindo António Fernandes Teixeira 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 20h30min 

Hora de término: 21h30min 

Secretariou, Maria Aldina Linhares, Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. Armazém da Junta de Freguesia 

3. Solicitação de orçamento para a construção de um muro Junto à Igreja de 

Prada 
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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. Armazém da Junta de Freguesia 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia de Vila Verde informou que, de há uns 

anos a esta parte, tem-se andado a construir um armazém para guardar e 

armazenar algum material, assim como as máquinas que possuiu, de modo a 

não as deixar espalhadas pelas ruas, ao abandona e consequente deterioração.  

O armazém era uma necessidade, pois esta junta não possuía nenhum espaço 

do género, o qual é indispensável para o seu normal funcionamento nos dias de 

hoje. 

Terminada a obra foi deliberado, por unanimidade, solicitar, através de ofício, 

ao Sr.º Presidente da Câmara Municipal um apoio financeiro, no valor de 

12.410,00€, necessário para custear a obra supra mencionada. 

 

3. Solicitação de orçamento para a construção de um muro Junto à Igreja de 

Prada 

Foi recordado pelo Sr.º Presidente de Junta que dia 15-04-2019, através do 

ofício n.º 3/JFVV/19 foi solicitado ao Sr.º Presidente de Câmara um apoio 

técnico para a elaboração de mapa de medições e lista de preços, para a 

construção de um murro de suporte de terras, e consequente alargamento da 

rua, junto à Igreja de Prada. 
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Depois de receber esse dossiê foi deliberado, por unanimidade, solicitar 

orçamento a duas empresas da área, com capacidade para efetuar a referida 

obra. 

 

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

 

O Presidente de Junta de Freguesia 

 

Miguel António Fernandes 

 

 

A Tesoureira da Junta de Freguesia 

 

Maria Aldina Linhares 


