
 

ATA NÚMERO UM DE 2021 

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

reuniram em sessão extraordinária, devidamente convocada, em Póvoa de Rio de Moinhos, no 

edifício sede da União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, a Assembleia a União 

de Freguesias, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------- 

Ponto único: Discussão e votação da proposta de “1ª. Revisão Orçamental ao Orçamento de 2021”.  

Na reunião estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia, com exceção das 

Senhoras Lucinda Martins e Cristina Castro. O Executivo da União de Freguesias que se fez 

representar pelos seus elementos, designadamente Presidente, Secretário e Tesoureira. ---------- 

Para efeitos de preenchimento do ponto único da ordem de trabalhos, o Presidente da União de 

Freguesias informou que o orçamento foi revisto com introdução das verbas referentes ao 

protocolo para obras de requalificação em Póvoa de Rio de Moinhos, nomeadamente a 

requalificação de campo de futebol e jardins. Prevendo-se o início das obras para maio, e tratando-

se do orçamento de 2021, apenas se considerou a verba de 331.336,96€ (trezentos e trinta e um 

mil, trezentos e trinta e seis euros, noventa e seis cêntimos), correspondente a oito meses de 

trabalhos. A restante verba será incluída no próximo orçamento. O prazo para realização das obras 

é de dez meses. A revisão foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se redigiu a presente 

ata, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia da União de 

Freguesias e pelos seus secretários. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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