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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA  

ATA N.º 1/2021  

(mandato 2021-2025)  

Aos dezanove dias do mês de dezembro de 2021, no edifício sede da Junta de Freguesia, sito no Largo do 

Patacão, em Montes da Senhora, reuniu, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia de Montes da 

Senhora, sob a presidência de Magda Isabel Louro Ribeiro, coadjuvada pela Primeira Secretária, Inês Pedro 

de Mendonça, e pela Segunda Secretária, Vitalina Maria Moreira Rodrigues.  

Estiveram presentes, para além dos já mencionados, os seguintes Membros da Assembleia de Freguesia: 

Do Partido Socialista (PS) João José Ribeiro Caetano e da Coligação PPD/PSD.CDS-PP, José Bernardino 

Cardoso Dias, José Bernardino Henriques Pereira e Maria José de Fátima Mendonça.  

Estiveram ainda presentes os membros do Executivo da Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia, 

Nuno Filipe Antunes Fernandes, e a Secretária Vanessa Sofia Gonçalves Marques, estando ausente o 

Tesoureiro, António Manuel Ribeiro. 

A Presidente declarou aberta a sessão, pelas 21h00, passando-se à apreciação dos assuntos constantes da 

ordem de trabalhos:  

Ponto 1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

1.1 Apresentação e Votação da substituição da 2ª secretária pela resignação da própria;  

1.2 Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior.  

Ponto 2 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

2.1 Apreciação da informação escrita apresentada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta sobre a 

atividade a ser desenvolvida na Freguesia;  

2.2 Discussão e Votação do novo Regimento da Assembleia de Freguesia;  

2.3 Discussão e Votação do Regulamento e Tabela geral de Taxas e Licenças;  

2.4 Apresentação e Votação do acordo de transferência de recursos do Município de Proença-a-Nova;  

2.5 Votação e Discussão da Proposta de alteração do mapa de pessoal para atribuição de 

competências e atividades;  

2.6 Discussão e Votação para a autorização para abertura de Procedimento Concursal para contrato 

de trabalho por tempo indeterminado a tempo inteiro de Assistente Operacional;  

2.7 Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento e PPI para o ano de 2022;  

2.8 Outros assuntos de interesse para a Freguesia.   

Ponto 3 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

  

Ponto 1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  
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1.1 Apresentação e Votação da substituição da 2ª secretária pela resignação da própria  

A Segunda Secretária, Vitalina Maria Moreira Rodrigues, apresentou resignação ao lugar de Segunda 

Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia, tendo a Presidente da Mesa proposto em sua substituição 

o membro do PS João José Ribeiro Caetano, tendo de imediato, ocupado o lugar associado ao cargo que 

substituiu. 

Colocado à votação, foi a proposta aprovada por maioria, com os votos a favor dos quatro membros do 

PS e com a abstenção dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  

1.2 Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior  

A Ata da assembleia anterior relativa à tomada de posse, foi lida e aprovada por unanimidade.  

O membro da Assembleia, José Bernardino Cardoso Dias, comunicou que o valor das senhas de presença 

dos membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP reverterá para o Centro Social Cultural e Recreativo da 

Freguesia de Montes da Senhora.  

Ponto 2 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

2.1 Apreciação da informação escrita apresentada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta sobre a 

atividade a ser desenvolvida na Freguesia  

A informação escrita sobre a atividade desenvolvida na Freguesia que foi distribuída, foi lida pelo 

Presidente da Junta de Freguesia.  

Tomando a palavra, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias questionou o Presidente da Junta de Freguesia 

sobre a localização da antena de telecomunicações.   

O Presidente da Junta de Freguesia informou que a antena de telecomunicações se encontrava instalada 

no cemitério.  

2.2 Discussão e Votação do novo Regimento da Assembleia de Freguesia  

O novo Regimento da Assembleia de Freguesia distribuído, foi discutido e analisado pela Assembleia, não 

tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta.  

Colocado à votação, foi o Regimento aprovado por maioria, com os votos a favor dos quatro membros 

do PS e com a abstenção dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  

2.3 Discussão e Votação do Regulamento e Tabela geral de Taxas e Licenças  

O Regulamento de Taxas e Licenças distribuído, foi discutido e analisado pela Assembleia.   

Tomando a palavra o Senhor José Bernardino Henriques Pereira, questionou se o pagamento dos serviços 

do cemitério é feito em dinheiro e entregue em mão ao coveiro. Em resposta, foi informado que esta era 

uma prática do anterior Executivo.  



  

  

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA | MANDATO 2021-2025  

Usando da palavra, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias alertou para a atual dimensão do cemitério e 

para a necessidade de aumentar a sua área.   

O Presidente da Junta de Freguesia informou que não consta nos arquivos da Freguesia qualquer 

informação relacionada com os proprietários dos terrenos confinantes com o cemitério, que lhe permita 

iniciar o processo. Face a isto alertou também para a falta de documentação associada aos alvarás, que 

não permite ao Executivo fazer um levantamento geral da situação atual do cemitério.  

A Senhora Maria José de Fátima Mendonça informou que o anterior executivo nunca conseguiu proceder 

ao aumento do cemitério.  

Tomando a palavra, o Senhor José Bernardino Henriques Pereira, referiu que os Editais não funcionam na 

Freguesia de Montes da Senhora, pelo que deverão ser enviadas cartas registadas, com vista a identificar 

todas as campas.  

Concluída a discussão, não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta, o Regulamento de 

Taxas e Licenças foi colocado à votação, tendo sido aprovado por maioria, com os votos a favor dos 

quatro membros do PS e com a abstenção dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  

2.4 Apresentação e Votação do acordo de transferência de recursos do Município de Proença-a-Nova  

O Acordo de transferência de recursos do Município de Proença-a-Nova distribuído, foi discutido e 

analisado pela Assembleia.  

Usando a palavra o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, questionou quais os espaços verdes referidos 

na clausula 3ª e se na clausula 4ª estão incluídas as áreas de gestão de combustíveis, aconselhando o 

executivo a clarificar as questões junto da Câmara Municipal, para salvaguarda da freguesia. Sugeriu ainda 

substituir na clausula 4ª o termo “vias” por “ruas e arruamentos”.  

Colocado à votação, o Acordo de transferência de recursos do Município de Proença-a-Nova, foi 

aprovado por maioria, com os votos a favor dos quatro membros do PS e com a abstenção dos três 

membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  

2.5 Votação e Discussão da Proposta de alteração do mapa de pessoal para atribuição de competências 

e atividades  

A proposta de alteração do mapa de pessoal para atribuição de competências e atividades distribuído, foi 

discutido e analisado pela Assembleia, não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta.  

Colocado à votação, a proposta de alteração do mapa de pessoal para atribuição de competências e 

atividades foi aprovada por maioria, com os votos a favor dos quatro membros do PS e com a abstenção 

dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  
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2.6 Discussão e Votação para a autorização para abertura de Procedimento Concursal para contrato de 

trabalho por tempo indeterminado a tempo inteiro de Assistente Operacional  

A proposta de autorização para abertura do Procedimento Concursal para contrato de Trabalho por tempo 

indeterminado a tempo inteiro de Assistente Operacional distribuída, foi analisada e discutida pela 

Assembleia.  

Usando a palavra, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, questionou se será aberto concurso e nomeado 

júri, tendo indicado a necessidade de existirem alterações ao orçamento para permitir esta possibilidade. 

Questionou ainda se já foi feito o enquadramento legal do concurso.   

O Presidente da Junta de Freguesia informou que uma empresa de consultadoria jurídica está a tratar da 

questão.   

Colocada à votação, a proposta de autorização para abertura do Procedimento Concursal para contrato 

de Trabalho por tempo indeterminado, a tempo inteiro, de Assistente Operacional, foi aprovada por 

maioria, com os votos a favor dos quatro membros do PS e com a abstenção dos três membros da 

Coligação PPD/PSD.CDS-PP. 

2.7 Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento e PPI para o ano de 2022  

O Orçamento e o PPI para o ano de 2022 distribuído, foi analisado e discutido pela Assembleia.  

Usando a palavra, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, questionou alguns pontos do orçamento 

relacionados com as senhas de presença, a empresa de consultadoria, as Instituições sem fins lucrativos, 

bem como sobre o “Tele Alarme” e a especificidade de obras complementares constantes no Orçamento 

em discussão, tendo o Presidente da Junta, Nuno Filipe Antunes Fernandes, esclarecido as respetivas 

questões.  

Colocado à votação, o Orçamento e PPI para 2022 foi aprovado por maioria, com os votos a favor dos 

quatro membros do PS e com a abstenção dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  

2.8 Outros assuntos de interesse para a Freguesia  

Não foram apresentados assuntos de interesse para a freguesia.  

Ponto 3 - PERÍODO INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

No período da intervenção do publico, verificou-se a intervenção de Júlia Sobral, que referiu os seguintes 

assuntos: (1) a sinalética do alto não está em condições, na medida em que o sinal de entroncamento 

carece de refletores; (2) As placas da Fonte da Corga D´Horta  , sendo propriedade pública, não deveriam 

estar vedados; (3) A praga de javalis é uma situação que se está a tornar incontrolável; (4) Existem 

lâmpadas, na iluminação pública, que estão fundidas e necessitam de ser substituídas; (5) apelou à 

conclusão das obras do largo do Patacão.  

O Presidente da Junta de Freguesia informou que a sinalética de entroncamento pertence à União de 

Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, dando nota que iria falar com o Presidente da referida 

Junta para procurar resolver a questão. Informou ainda que o desaparecimento das placas da Fonte da 
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Corga D´Horta é uma questão que transcende a Junta de Freguesia, mas que, em contrapartida, iria 

averiguar a questão da vedação e assegurar-se de que os respetivos terrenos manteriam a sua natureza 

pública.  

O membro da Assembleia, José Bernardino Cardoso Dias, esclareceu que quanto à praga de javalis a 

solução passa por organizar cevadouros e “esperas noturnas”.  

Terminados os assuntos da Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Mesa 

deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que eu, na qualidade de Primeira Secretária 

redigi e que depois de lida e votada vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia.  

  

A Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de Montes da Senhora,  

  

______________________________________________________  

                 (Magda Isabel Louro Ribeiro)  

  

A Primeira Secretária,  

  

______________________________________________________  

                 (Inês Pedro de Mendonça)  

  

O Segundo Secretário,  

  

______________________________________________________  

                    (João José Ribeiro Caetano)  

  


