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ATA Nº 1/2022 

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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- Proposta sobre a lei n.º 69/2021 de 20 de outubro -------------------------------- 

3- Atualização Contrato EDP ------------------------------------------------------------ 

4- Cemitério   -------------------------------------------------------------------------------- 

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, nomeadamente: ------------ 

-Marcou presença na Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2021----------- 

-Esteve também presente na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios a 27 de dezembro de 2021 -------------------------------------------- 

- Foram expostos outros assuntos do interesse da Freguesia que foram tratados pelo 

mesmo desde a reunião anterior. ---------------------------------------------------------- 

2. Segundo a lei n.º 69/2021 de 20 de outubro, que entrou em vigor a 01 de janeiro 

de 2022, surge a possibilidade de o presidente exercer o mandato em regime de 

meio tempo. Alteração que após votada, foi aprovada por unanimidade. --------- 

3. Foi realizada alteração do contrato de Energia EDP Comercial para o contador 

da Junta de Freguesia situado na Rua da Chapa. Alteração aprovada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------- 
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4. A organização documental do cemitério desta freguesia encontra-se com 

bastantes lacunas e não permitia perceber de forma clara e objetiva a situação do 

mesmo. Com o trabalho de organização destes mesmos documentos percebe-se 

que os covais existentes e livres não são suficientes para o crescente número de 

inumações no cemitério desta freguesia. Uma vez que a população envelhecida 

tem vindo a aumentar e os anos anteriores nos dizem que o número de inumações 

tem vindo a aumentar, foi discutida a necessidade de aumentar o cemitério desta 

freguesia, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

5. Foi dado início ao tratamento de documentação para Abertura do Procedimento 

Concursal para Assistente Operacional, bem como à solicitação de credenciais de 

acesso nas entidades necessárias ao processo, nomeadamente, DRE (Diário da 

República Eletrónico), INCM (Instituto Nacional Casa da Moeda), BEP (Bolsa de 

Emprego Público), SGU (Sistema de Gestão de Utilizadores). ----------------------- 

Uma vez que muitos fregueses aquando do falecimento/abate de um canídeo/felino 

vêm dar baixa do animal na Junta de Freguesia, foi solicitado credenciais de acesso 

no portal do SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia). ----------- 

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___________________________________________ 


