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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONTES DA SENHORA  

ATA N.º 2/2022  

(mandato 2021-2025) 

Aos trinta dias do mês de junho 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 pelo Segundo Secretário, João José Ribeiro 

Caetano e através de videoconferência, após autorização prévia da Presidente da Mesa da Assembleia, a 

Primeira Secretária Inês Pedro de Mendonça. A Presidente da Mesa da Assembleia solicitou à secretária 

do executivo que apoiasse o 2º secretário da para redigir a ata desta assembleia. 

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, a Secretária do Executivo Vanessa Sofia Gonçalves Marques. 

A Presidente declarou aberta a sessão, pelas 19:02, 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 das Contas Intercalares para o ano de 2022; 

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

2.4. Discussão e Votação do Novo Projeto de Regulamento do Cemitério de Montes da Senhora; 

2.5. Discussão e Votação da Proposta de Investimento para a antena de telecomunicações; 

2.6. 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. Tomando a palavra o senhor José Bernardino Dias, sugeriu algumas 

alterações ao nível da descrição e português utilizado em três parágrafos da ata anteriormente lida. A 

Presidente da Assembleia concordou com as alterações tendo sido realizadas as mesmas, no momento, e 
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após nova leitura foi aprovada por maioria, com 4 votos dos membros do PS e abstenção dos 3 membros 

da Coligação PPD/PSD.CDS-PP. 

                                             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  

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

detalhadamente explicada pelo Presidente da Junta de Freguesia.  

O Presidente da Junta realçou a visita do Presidente da Câmara às aldeias da freguesia, o protocolo 

acordado com o CSCRFMS ao nível da limpeza da casa mortuária, a compra da carrinha Hyundai H1 para 

a freguesia, bem como a finalização do procedimento Concursal para admissão de assistente operacional. 

Informou também que relativamente às contas do ano de 2021 estas foram enviadas ao Tribunal de 

Contas conforme apresentadas em Assembleia, bem como informou das duas reuniões que teve com o 

anterior Presidente da Junta de Freguesia e onde ficou acordado que este iria restituir o valor em falta e 

sem justificativos no relatório de contas, no valor de 990.00€. Ficaria em contas de 2022 o valor de 

499.99€ da compra do computador que não foi entregue e que está a seguir as vias judiciais normais, bem 

como o valor de 60.00€ referente a debates e discursos, ficando o atual executivo a aguardar a fatura 

correspondente. 

Tomando a palavra o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, questionou sobre não estar clara a decisão do 

executivo sobre a tomada de decisão de não apresentar queixa referente às contas do ano de 2021. 

Tomando a palavra o Presidente da Junta, referiu que a apresentação de queixa iria afetar diversas 

pessoas fora do anterior executivo. Explicou também que uma vez, que o anterior Presidente da Junta se 

responsabilizou pelos erros cometidos pedindo para deixar de fora o restante executivo e se 

comprometeu com a devolução dos valores em falta, o executivo atual tomou a decisão de não apresentar 

queixa. 

Tomando a palavra o Senhor José Bernardino Cardoso Dias, questionou sobre qual o enquadramento 

legal, bem como a legalidade do recebimento do valor em falta nas contas de 2021. 

Tomando a palavra o Presidente da Junta, referiu que o dinheiro foi gasto pelo anterior executivo, e não 

foi apresentado qualquer documento justificativo para a utilização desse mesmo valor, ou seja, está em 

falta na conta bancária da junta de freguesia, pelo que o acordado é que este seja devolvido. 

2.2. Apreciação das Contas Intercalares para o ano de 2022; 

Não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta, foi aprovado por maioria com 4 votos dos 

membros do PS e abstenção dos 3 membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP. 

2.3 Apresentação, Discussão e Votação do Orçamento Retificativo para o ano de 2022 
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Não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta, foi aprovado por maioria com 4 votos dos 

membros do PS e abstenção dos 3 membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP. 

2.4. Discussão e Votação do Novo Projeto de Regulamento do Cemitério de Montes da Senhora; 

O Regulamento do Cemitério de Montes da Senhora foi distribuído, discutido e analisado pela assembleia. 

Tomando a palavra o Presidente da Junta, informou que este Regulamento foi criado seguindo as leis e 

bases existentes a nível nacional para o mesmo, uma vez que não existia qualquer documento 

regulamentador nesta freguesia para o cemitério. 

Não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta, foi aprovado por maioria com 4 votos dos 

membros do PS e abstenção dos 3 membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP. 

2.5. Discussão e Votação da Proposta de Investimento para a antena de telecomunicações; 

A Proposta de Investimento para a antena de telecomunicações foi distribuída, discutida e analisada pela 

assembleia. 

Tomando a palavra o Presidente da Junta justificou a tomada de decisão do executivo na escolha da 

modalidade de pagamento do contrato, neste caso seria a totalidade do valor a pronto, uma vez que é 

urgente realizar obras e investimentos, os quais beneficiam com este montante a receber do contrato. 

Não tendo sido apresentadas quaisquer alterações à proposta, foi aprovado por maioria com 4 votos dos 

membros do PS e abstenção dos 3 membros da Coligação PPD/PSD.CDS-PP. 

2.6. Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

Não foram apresentados outros assuntos de interesse para a freguesia. 

 

                                   Ponto 3 - PERÍODO INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

Não houve intervenção do público nesta Assembleia. 

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 Segundo Secretário 

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


