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ATA Nº 2/2022 

Aos vinte e cinco 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-   Comunicação do freguês Sr. Francisco Vaz Marques ------------------------- 

3 – 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. ------------------------------- 

-Marcou presença na reunião de dia 25 de janeiro de 2022 para o Projeto da 

Estratégia Local de Habitação. ------------------------------------------------------------ 

-Esteve também presente na reunião para a criação dos elementos das mesas de 

voto para as Legislativas de 2022. -------------------------------------------------------- 

- Foram pedidas credenciais de acesso ao portal SIGRE (Sistema de Informação e 

Gestão do Recenseamento Eleitoral), bem como foram impressos os cadernos 

eleitorais, impressos e carimbados pelo Presidente da Junta e entregues na Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. A 6 de janeiro de 2022 o freguês Francisco Vaz Marques entregou nesta 

junta de freguesia uma cópia da comunicação que enviou ao município sobre a 

“requalificação de curva agressiva existente na E.N. 233 – Alto dos Montes”. Uma 

vez ser do domínio do Município este documento foi lido em reunião de executivo 

e posteriormente arquivado. ---------------------------------------------------------------- 
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3. Foi recebido um pedido de apoio para georreferenciação de dois artigos 

matriciais por parte da solicitadora Neusa Silva, que à data de hoje estão 

localizados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

No cemitério, foram colocados todos os anéis nos covais que tinham sido pedidos 

e que este executivo tinha conhecimento. ------------------------------------------------ 

Foram realizados os pagamentos em atraso, bem como o subsídio de natal do 

funcionário uma vez que em dezembro não existia verba suficiente. ---------------- 

O contabilista esteve reunido com o executivo e foi organizado o software, bem 

como lançadas as faturas no sistema de contabilidade. --------------------------------- 

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___________________________________________ 

 


