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ATA Nº 5/2022 

Aos oito dias do mês de março 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 – Requerimento para Compra de Coval -------------------------------------------- 

3 – Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

executivo as reuniões onde representou a JF até à data. -------------------------------- 

Esteve presente na Assembleia Municipal em Proença-a-Nova. ---------------------- 

Comunicou também que a situação anteriormente apresentada pelo freguês 

Francisco Marques, tem sido alvo de diversas deslocações dos membros do 

executivo ao local, tanto com o freguês Francisco Marques, como com o 

confinante do terreno o Sr. António Dias, bem como com testemunhas relevantes 

e conhecedoras da situação. Até à data os intervenientes não chegaram a um 

consenso pelo que a situação vai ser encaminhada para os Julgados de Paz. ------- 

O Presidente da Junta deu a conhecer ao restante executivo algumas obras 

realizadas e/ou em processo de realização, nomeadamente, o arranjo do caminho 

vicinal, sito em Catraia Cimeira. ---------------------------------------------------------- 

2. A freguesa Maria Ribeiro da Conceição Silva requereu a esta Junta de Freguesia 

um coval, nº 285A, pelo que após deliberação e aprovação por unanimidade, vai 

ser vendido o coval supracitado, correspondendo ao alvará nº 574. ----------------- 

3. Foi criada uma página da Junta de Freguesia na rede social Facebook. ---------- 
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Por necessidade orçamental foi realizada uma alteração permutativa ao Orçamento 

de Despesa, tendo sido realizado reforço nas rubricas 020109 – Produtos químicos 

e farmacêuticos e 020209 – Comunicações de 150.00€ e 300.00€, 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___________________________________________ 

 


