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ATA Nº 2/2021 

Aos dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, pelas dezoito horas, 

reuniram na Sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, o executivo, sob a 

presidência do Sr. Presidente Nuno Filipe Antunes Fernandes, e com a presença dos 

senhores Vanessa Sofia Gonçalves Marques e António Manuel Ribeiro, Secretário e 

Tesoureiro, respetivamente, para discussão e deliberação dos assuntos constantes da 

seguinte ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

 

1 – Informações do Presidente ------------------------------------------------------------------- 

2 – Abertura de atividade (CAE) nas finanças ----------------------------------------------- 

3 – Águas do Município --------------------------------------------------------------------------- 

4 – Material em Falta ------------------------------------------------------------------------------ 

5 - Manutenção dos Extintores ------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Junta iniciou a reunião de executivo pondo a par o executivo da situação 

em que nos foi deixada a JF, nomeadamente, a falta de informação fornecida referente ao 

funcionamento do secretariado suas funções, a formatação dos computadores onde não 

ficaram as minutas para atestados e declarações. Não foi transmitida qualquer informação 

sobre contabilista e software informático. -------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta e a Secretária do Executivo estiveram presentes na reunião com a 

instituição CSCRFMS onde foi mantido o acordo de execução pré-existente de limpeza à 

Extensão de Saúde de Montes da Senhora. Foi também dado a conhecer o projeto de 

teleassistência que fará parte do Orçamento 2022 da JF para uma posterior parceria. A 

direção da instituição também nos pôs a par de alguns apoios à alimentação que a JF dava 

à mesma, aquando da realização de atividades de âmbito desportivo a realizar na nossa 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi realizada a atualização dos membros do Executivo ao nível do Portal das Finanças, 

bem como abertura do CAE, que ainda não existia para a JF. --------------------------------- 

Foi pedido apoio à CM ao nível do lançamento dos talões da água, uma vez que o antigo 

executivo não prestou qualquer esclarecimento a este nível. Após o lançamento e -------- 
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aprovação por parte da repartição foi realizada a transferência do valor total. -------------- 

Foi realizada uma lista de material de escritório em falta na sede da JF, que depois de 

aprovada foi realizada a sua encomenda. --------------------------------------------------------- 

Após contacto com BVPAN foi realizada a manutenção dos extintores nos edifícios e 

veículos da JF. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após serem tratados os assuntos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrados os 

trabalhos desta reunião, da qual, eu Vanessa Sofia Gonçalves Marques, Secretária, redigi, 

informatizei e subscrevo a presente a ata, que vai ser assinada pelos membros da Junta de 

Freguesia presentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Montes da Senhora 

 

O Presidente ___________________________________________ 

O Secretário ___________________________________________ 

O Tesoureiro___________________________________________ 


