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ATA Nº 7/2022 

Aos cinco dias do mês de abril 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- Prestação de Contas ano 2021 -------------------------------------------------------- 

3 - Requerimento para Compra de Coval -------------------------------------------- 

4 – 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 Reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Florestais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Esteve presente na Reunião de Presidentes de Junta de Freguesia com o Presidente 

da Câmara. Nesta reunião o Presidente da Junta foi informado de que a Freguesia 

ficará sem a carrinha da Câmara Municipal que se encontra ao serviço desta Junta 

durante os meses de vigilância aos incêndios florestais (cerca de 3 a 4 meses) e 

fica responsável pela contratação de um vigilante para esse mesmo período.  Uma 

vez que a JF fica sem veículo próprio para proceder às funções habituais e 

necessárias, durante este período, foi discutido, deliberado e aprovado por 

unanimidade proceder à compra de um veículo para o inventário da JF. ----------- 

O Presidente da Junta esteve presente e colaborou na Prova de Aptidão Profissional 

da aluna finalista residente na freguesia Catarina Alves. ------------------------------ 
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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 Carregais e o arranjo do telhado do forno comunitário sito em Chão 

do Galego. -------------------------------------------------------------------- 

 

2. Uma vez que os mapas de prestação de contas ainda não estão emitidos por parte 

do contabilista, fica em aberto a aprovação das contas do ano de 2021. Fica em ata 

que após deliberação foi aprovado por unanimidade do executivo, realizar uma 

reunião extraordinária do mesmo, no dia sete do presente mês, pelas dezoito horas, 

para avaliar e aprovar as respetivas contas. ---------------------------------------------- 

 

3. A freguesa Maria de Fátima Lourenço Nunes Bento requereu a esta Junta de 

Freguesia um coval, nº 149, pelo que após deliberação e aprovação por 

unanimidade, vai ser vendido o coval supracitado, correspondendo ao alvará nº 

575. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. O Presidente da Junta de Freguesia e o Tesoureiro têm colaborado na preparação 

da comemoração do centenário da Paróquia de Montes da Senhora. ----------------- 

A JF recebeu um email da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas Públicas do Concelho de Proença-a-Nova a solicitar um 

contributo financeiro para ajudar a minimizar o custo/encargos para a realização 

do Baile de Gala dos alunos finalistas. Uma vez que na nossa Freguesia existem 

alguns alunos finalistas foi deliberado e aprovado por unanimidade, o apoio com 

100€ a esta entidade. ------------------------------------------------------------------------ 

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, -------- 
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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___________________________________________ 

 


