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ATA Nº 5/2021 

Aos vinte e um 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 ----------------------------------------------------------- 

3- Formações a Realizar na Freguesia ------------------------------------------------- 

4 – Pagamentos ----------------------------------------------------------------------------- 

5 – Outros Assuntos ------------------------------------------------------------------------ 

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

1. O Presidenta da Junta tomou a palavra no início da reunião comunicando ao 

executivo as reuniões onde representou a JF até à data. Foram expostos outros 

assuntos do interesse da Freguesia que foram tratados pelo mesmo desde a reunião 

anterior. Informou também sobre a Reunião Ordinária de Assembleia de Freguesia 

que se realizou dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e um, na qual as 

Propostas apresentadas a deliberação foram todas aprovadas por maioria. ---------- 

2. O Presidente da Junta expôs a necessidade de continuar a organização da 

Formação de Tratores, já anteriormente realizado pelo Executivo anterior. Foi 

referido também que os Fregueses demonstram interesse de realizar 

formações/workshops organizados na Freguesia. Ficou então deliberado por 

unanimidade, manter e abrir turmas para a Formação de Tratores e organizar um 

workshop novo, sobre podas. -------------------------------------------------------------- 

3. Foram realizados os pagamentos que estavam pendentes até à data. -------------- 

4. O Tesoureiro tomou a palavra, informando de uma situação do cemitério dos 

Montes da Senhora que expôs à Promármores, sito em Proença-a-Nova. “Existem 
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 duas pedras mármore, responsabilidade desta empresa, para cortar e alinhar com 

as restantes uma vez que juntam água na zona envolvente. Assunto anteriormente 

já referido à empresa, mas que ainda não se encontra solucionado. ------------------ 

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

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___________________________________________ 

 


