
 
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

Página 1 de 4 
Ata n.º 3 de 18 de dezembro de 2017 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 18-12-2017        Ata: 3/2017 

 

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: 22h45min 

Secretariou, Armindo António Teixeira, Secretário da Junta de Freguesia 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Ata da reunião anterior 

2. 2.ª Revisão do Orçamento 2017 

3. Modificação do Plano Plurianual de Investimentos – 2.ª Revisão 

4. Plano de Atividades e Orçamento para 2018 

5. Plano Plurianual de Investimentos 2018 

6. Licença para a realização de Festividades 

 

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. 
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2. 2.ª Revisão do Orçamento 2017  

Foi lido pelo Sr.º Presidente de Junta de Freguesia os documentos fornecidos 

pela contabilidade, de forma a elucidar todos os elementos da necessidade de 

ser efetuada uma 2.ª revisão ao Orçamento 2017, em virtude de algumas obras 

elaboradas, pelo anterior executivo, não estarem previamente orçamentadas, e 

algumas rubricas não estarem dotadas de verbas suficientes.  

Depois de discutido este ponto, e tendo plena consciência que este orçamento 

é da total responsabilidade do executivo cessante, mas não podendo a Junta de 

Freguesia parar de continuar os seus trabalhos foi aprovado, por unanimidade, 

a 2.ª Revisão ao Orçamento 2017. 

 

3. Modificação do Plano Plurianual de Investimentos – 2.ª Revisão 

Foi informado pelo Sr.º Presidente que como consequência da 2.ª alteração ao 

Orçamento 2017 existe, também, a necessidade de se proceder à alteração do 

Plano Plurianual de Investimentos, de forma a coincidir um documento com o 

outro. 

Após discussão do assunto e voltando a frisar que o mesmo é da total 

responsabilidade do executivo cessante foi aprovado, por unanimidade, a 

modificação do Plano Plurianual de Investimentos 2017. 

 

4.  Plano de Atividades e Orçamento para 2018  

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou aos demais elementos o 

Plano de Atividades e Orçamento para 2018. 

Este foi analisado minuciosamente de forma a que todas as rubricas fossem 

apreciadas e verificadas as suas necessidades. 

Informou, também, que comparativamente com o orçamento 2017, este tem 

um valor menor de receita, em virtude de este ano a Junta de Freguesia não  
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possuir produtos agrícolas e/ou pecuários para venda, como foi no ano anterior 

a venda de madeira em pé. 

Consequência deste facto é que a despesa também tem de acompanhar a 

redução da receita.   

Depois de discutido este ponto foi aprovado, por unanimidade, o Plano de 

Atividades e Orçamento 2018, mencionando que tudo será feito para melhorar 

as condições de vida das pessoas desta freguesia. 

 

5. Plano Plurianual de Investimentos de 2018 

O Sr.º Presidente de Junta de Freguesia apresentou o Plano Plurianual de 

Investimentos de 2018, que faz referência às despesas de capital mencionadas 

em orçamento. 

Foi discutido e aprovado, por unanimidade, o Plano plurianual de 

Investimentos de 2018. 

 

6. Licença para a realização de Festividades 

O Sr.º Presidente informou que é competência da Junta de Freguesia, conforme 

referido na alínea c), do n.º 3, do art.º 16.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, licenciar atividades ruidosas de caráter temporário que 

respeitam a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes. 

Assim, e de forma a apoiar estas instituições que pretendem realizar iniciativas 

em prol da comunidade local, propôs que ficassem isentas de qualquer 

pagamento.  

Este assunto foi analisado por todos os membros da junta o qual foi deliberado, 

por unanimidade, isentar de qualquer pagamento todas as 

associações/instituições/comissões locais, que pretendam organizar este tipo 
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de iniciativas, mas submeter o assunto à aprovação da Assembleia 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 


