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ATA 27-agosto-2020 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ORGÃO EXECUTIVO   

FREGUESIA DE DARDAVAZ  

 
----- Ao dia vinte sete de agosto de dois mil e vinte, pelas 20:00 horas, reuniu em 

carater extraordinário o órgão executivo da Junta de Freguesia de Dardavaz na sede 

desta entidade, concelho de Tondela, após convocatória para o efeito, estando 

presentes na mesma o Presidente – Ana Maria Marques Tavares de Leão, Secretário 

– António Pais Lopes e Tesoureiro – António Manuel Ferreira dos Santos. ----------------- 

----- Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- § - Proposta de deliberação para cedência de autorização para instalação de VRP 

em terreno do domínio privado da Junta de Freguesia de Dardavaz. ------------------------ 

----- Relativamente ao ponto único da ordem de trabalhos, foi informado o executivo 

pelos serviços municipais, da necessidade de instalação de um VPR em terreno cuja 

propriedade é do domínio privado da Freguesia de Dardavaz, enquadrado na 

empreitada em curso para abastecimento de água ao domicílio à localidade de Várzea 

do Homem. A localização para instalação deste equipamento será à localidade de 

Várzea do Homem, junto à marguem direita do Rio Criz após travessia da ponte 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Após análise e discussão relativamente a esta matéria, o executivo da Junta de 

Freguesia aprovou por unanimidade a autorização para instalação do respetivo 
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equipamento no enquadramento dos trabalhos a desenvolver para conclusão da 

referida empreitada de abastecimento de água à Várzea do Homem. ----------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião 

do órgão executivo pelas 20:45 horas, da qual para se constar se lavrou a presente 

Ata, tendo sido aprovada por unanimidade em minuta, para produzir os efeitos legais, 

que depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos intervenientes.- 

  

 

 


