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ATA Nº 4/2021 

Aos sete dias do mês de dezembro 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 Senhor 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 – Tabela Geral de Taxas e Licenças da Freguesia para 2022 ------------------- 

3 – Mapa de Pessoal e Plano Anual de Recrutamento 2022 ----------------------- 

4 – Acordo de Transferência de Recursos --------------------------------------------- 

5 – Orçamento e PPI para a Freguesia em 2022 ------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O Presidenta da Junta iniciou a reunião dando a conhecer ao executivo a reunião 

que ocorreu na sede da Junta de Freguesia com o Presidente do Município. Foram 

também expostos outros assuntos do interesse da Freguesia que foram tratados 

com os fregueses e entidades públicas desde a reunião anterior. --------------------- 

2. Foi Proposto pelo Presidente da Junta a atualização dos valores tabelados para 

taxas e licenças em uso nesta Freguesia. Como tal, após leitura e apreciação da 

regulamentação em vigor, relativa a esta área, foi elaborada a Proposta à 

Assembleia de Freguesia nº. 01/2021. Esta proposta foi votada em executivo, tendo 

sido aprovada por unanimidade. Seguiu para posterior aprovação em Reunião 

Ordinária de Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------- 

3. Foi Proposto pelo Presidente da Junta a atualização do Mapa de Pessoal e Plano 

Anual de Recrutamento para 2022. Para tal, e após reunião com o contabilista foi 

elaborada a Proposta nº. 02/2021 à Assembleia de Freguesia. Esta proposta foi ---  
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elabora e votada em executivo, tendo sido aprovada por unanimidade. Seguiu 

para posterior aprovação em Reunião Ordinária de Assembleia de Freguesia. ----- 

4. O Presidente da Junta de Freguesia esteve presente numa reunião com o 

Presidente do Município onde foi presente uma proposta de Acordo de 

Transferência de Recursos do Município de Proença-a-Nova para a Freguesia de 

Montes da Senhora. Essa mesma proposta foi lida pelo Presidente da Junta e votada 

pelo Executivo tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------  

5. O executivo teve reunião com o contabilista da JF, onde foram tratados diversos 

assuntos do interesse da JF bem como explanados alguns problemas e dificuldades 

sentidas até à data. Foi também elaborada a proposta de Orçamento e de PPI para 

2022. Após a reunião, o Orçamento foi lido, discutido e retificado, tendo sido 

posteriormente aprovado por unanimidade, pelos membros do Executivo. Seguiu 

para posterior aprovação em Reunião Ordinária de Assembleia de Freguesia. ----- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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___________________________________________ 

 


