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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA  

ATA N.º 1/2022  

(mandato 2021-2025) 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2022, 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 pelo Segundo Secretário, João José Ribeiro Caetano.  

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

Do Partido Socialista (PS) Vitalina Maria Moreira Rodrigues 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, os vogais Vanessa Sofia Gonçalves Marques e  

António Manuel Ribeiro, Secretária e Tesoureiro, respetivamente. Esteve também presente o contabilista 

que realiza a consultoria na Junta de Freguesia, Abílio Vieira.  

A Presidente declarou aberta a sessão, pelas 18:01, passando-se à apreciação dos assuntos constantes da 

ordem de trabalhos:  

Ponto 1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

1.1 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 desenvolvida na Freguesia;  

2.2 Apreciação e Votação da Prestação de Contas do ano de 2021;  

2.3 Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento Retificativo para o ano de 2022;  

2.4 Outros assuntos de interesse para a Freguesia.   

Ponto 3 – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

  

                                      Ponto 1 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

1.1 Leitura e Aprovação da Ata da Assembleia anterior  

A Ata da assembleia anterior, foi lida e foi aprovada por unanimidade.  

                                             Ponto 2 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA  



  

  

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA | MANDATO 2021-2025  

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

atividade desenvolvida na Freguesia  

A informação escrita sobre a atividade desenvolvida na freguesia que foi distribuída, foi lida e 

detalhadamente explicada pelo Presidente da Junta de Freguesia.  

Em particular, destacou todo o apoio que te vindo a ser prestado pela Câmara Municipal. Agradeceu a 

ajuda dos conterrâneos no que concerne à situação atual da Ucrânia, nomeadamente ao apoio direto à 

família que agora habita na freguesia. Por último, tendo em conta a necessidade de assegurar transporte 

para os fregueses que necessitam de se deslocar e o facto da freguesia não dispor de nenhum veículo que 

possa garantir esse serviço, reportou a necessidade de alterar o orçamento para abrir uma nova rubrica 

com vista à aquisição de uma viatura para a freguesia.  

2.2 Apreciação e Votação da Prestação de Contas do ano de 2021;  

Antes de iniciar a apreciação e votação da Prestação de Contas do ano de 2021, o Presidente da Junta 

pediu a palavra, distribuiu e leu um comunicado, onde informou existirem situações pouco claras quanto 

às contas do anterior Executivo da freguesia. Destacou o facto de existirem documentos/faturas que não 

constam no sistema da Autoridade Tributária e de ir apresentando/alterando sucessivamente a 

titularidade dos emissores dos referidos documentos contabilísticos.   

Tomando a palavra, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, questionou o Presidente da Junta quanto aos 

anexos que referiu e que não distribuiu pelos membros da Assembleia de Freguesia e alegou que o 

Executivo tem legitimidade para fazer o que considere mais correto, sempre com vista a apurar a verdade 

do processo. Acrescentou que o órgão consultivo, do qual faz parte, não tem enquadramento legal para 

aprofundar a situação.   

Em resposta, o Presidente da Junta informou que não distribuiu os anexos por falta de tempo, tendo 

passado a palavra ao contabilista da Junta, Abílio Vieira. Usando da palavra referiu que a falta de 

documentação foi um problema constante durante o anterior mandato. Acrescentou que raramente 

conseguia falar com o anterior Presidente da Junta, Carlos Gonçalves.  

No que concerne à reconciliação bancária, a Presidente da Mesa da Assembleia referiu que o saldo do 

extrato bancário apresenta um valor de 102,51€. Contudo, existe um valor de 1558,83€ não justificado.   

O Senhor Abílio Vieira, informou que tinham existido custos com o Curso de Formação de Tratores, cujas 

faturas nunca foram apresentadas, com a aquisição e pagamento de um computador que nunca foi 

entregue e com despesas relacionadas com debates e discursos.  

O Presidente da Junta interveio e informou que iria enviar uma carta ao anterior executivo para este 

regularizar a situação e acrescentou que tudo tentou para resolver o assunto, mas a documentação nunca 

foi entregue.  

Terminada a discussão relativa à Prestação de Contas do ano de 2021, colocou-se a mesma a votação, 

tendo sido reprovada com os votos contra dos quatro membros do PS e com a abstenção dos três 

membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP.  
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Os membros do PS não aprovaram as contas com os seguintes fundamentos: da parte da Presidente da 

Mesa, pela necessidade de sermos justos e de não fazer sentido aprovar documentos em falta, alertando 

também para a necessidade de se agendar uma reunião. Da parte da Primeira Secretária, pela falta de 

enquadramento legal, por ser necessário informar as entidades devidas e pelas repercussões que tal 

aprovação poderia representar.  

Tomando da palavra, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, informou que a abstenção da Coligação 

PPD/PSD.CDS-PP reiterava a legitimidade do executivo para agir em conformidade com as normas legais 

e em nada se associava a um voto contra. Acrescentou que só fazia sentido agendar-se uma reunião 

quando existissem elementos novos.  

Por fim, o Presidente da Junta afirmou que a conivência não é a solução porque o sucedido envolve não 

só o anterior executivo, como também a atual assembleia e a população residente na freguesia. Referiu 

também que quando se verificassem desenvolvimentos se convocaria uma sessão extraordinária.  

2.3 Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento Retificativo para o ano de 2022 

O Orçamento Retificativo foi distribuído, discutido e analisado pela assembleia.   

Não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta, foi aprovado por unanimidade.  

2.4 Outros assuntos de interesse para a freguesia  

Não foram apresentados outros assuntos de interesse para a freguesia.  

  

                                   Ponto 3 - PERÍODO INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Usando da palavra, o Senhor Manuel Henriques Ribeiro, referiu que apesar de terem sido apresentados 

documentos em seu nome, no valor de cerca de quatro mil euros, afirmou nunca ter recebido essa 

quantia.  

Na sequência da conversa que o atual Presidente da Junta teve com o seu antecessor sobre a situação, 

esclareceu que para justificar os cerca de quatro mil euros foram posteriormente apresentados 

documentos, relativos a serviços de vigilância florestal, faturados pela Senhora Maria Dias Ribeiro Martins, 

contudo a mesma já teria falecido aquando da prestação desses serviços.  

Tomando da palavra e a título individual, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, alertou para a 

problemática dos incêndios, referindo que apesar da chuva ser benéfica para a agricultura, era 

catalisadora da produção da densidade da massa combustível. Acrescentou que apesar da Câmara 

Municipal estar responsável pelas faixas de gestão de combustível, existe uma carência associada muito 

significativa que pode desencadear incêndios graves. Como exemplo, referiu a Serra das Talhadas, em 

particular a Via Ferrata, (muito procurada pelo turismo), que conta com uma densidade de pinheiros 

incompatível com a falta de infraestruturas – não existindo faixas de gestão de combustível no local. Por 

último alertou para a hermética dos combustíveis finos e para inúmeros caminhos que precisam de ser 

limpos.  
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O Presidente da Junta, garantindo ter noção das situações descritas, justificou a falta de ação com a falta 

de dinheiro na autarquia, mas afirmou ter noção de que tais soluções iam refletir-se num esforço conjunto 

com a Câmara Municipal.   

Terminada a discussão, o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, sugeriu receber o valor das senhas de 

presença dos três membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP das quatro assembleias de uma só vez, a fim 

de doarem o mesmo ao Centro Social Cultural e Recreativo da Freguesia de Montes da Senhora.    

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)  


