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ATA Nº 4/2022 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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- Exposição de situação pelo 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, na Câmara Municipal para o início do Curso de 

Tratores. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O freguês Sr. Francisco Vaz Marques entregou nesta Junta de Freguesia o 

documento sobre o assunto “Caminho Público Obstruído com Hostilidade e Má 

Fé”, uma vez que após ter entregue o documento à Camara Municipal recebeu 

informação de que os caminhos vicinais e/ou florestais são responsabilidade das 

Juntas de Freguesia. O documento supracitado e entregue pelo freguês refere que 

existe uma parte de um caminho vicinal, sito em Chão do Galego, ocupado de 

forma errónea pelos seus confinantes. Fica escrito em ata que será realizada 

deslocação ao local por parte do executivo desta Junta de Freguesia de forma a 

tentar mediar o conflito existente. ---------------------------------------------------------  

3. Foi criado e realizada a abertura do site da Junta de Freguesia. -------------------- 

O Procedimento Concursal para um Assistente Operacional encontra-se em fase 

de publicação. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi dada ordem e realizado o nivelamento de caminhos no Chão do Galego, bem 

como nivelamento do caminho de acesso à fonte da Corga D’Horta. ---------------- 

Têm sido realizados contactos por parte do Presidente da Junta com os donos dos 

terrenos circundantes ao cemitério para possível alargamento do cemitério. ------- 

Por necessidade orçamental foi realizada uma alteração permutativa ao Orçamento 

de Despesa, tendo sido realizado reforço nas rubricas 020209 – Comunicações e 

020219 – Assistência Técnica de 155.00€ e 115.00€, respetivamente. Alteração 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Foram realizados os pagamentos pendentes até à data. -------------------------------- 

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___________________________________________ 

 


