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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 27-05-2019       Ata: 5/2019 

 

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. Implementação do programa enfermeira na freguesia 

3. Realização do almoço convívio 
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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. Implementação do programa enfermeira na freguesia 

O Sr.º Presidente informou que já foi estabelecido o primeiro contacto com 

uma enfermeira, Joana Santarém, para saber da disponibilidade, em poder 

efetuar os serviços de saúde primária à população da freguesia. 

Ela mencionou que a sua disponibilidade teria de ser dada mensalmente, de 

acordo com o seu horário do trabalho. 

Assim, teremos de efetuar um horário mensal, que poderá sofrer alterações de 

uns meses para outros. 

Atendendo a que para por em prática este programa, será necessário adquirir 

algum material, de forma a equipar um espaço, na sede da Junta de Vila Verde, 

e outro em Prada. 

Posto isto, foi deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento de 7,5€/hora 

à enfermeira, e adquirir o material necessário. 

 

3. Realização do almoço convívio 

O Sr.º Presidente de Junta informou que dia 9 de junho se irá realizar um 

almoço convívio na sede da Junta de Freguesia de Vila Verde, para o qual se 

deverá convidar todas as pessoas da 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 


