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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

----- Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, reuniu a Assembleia de Freguesia
de Vilar de Mouros, em sessão ordinária, no edifício da Sede do Centro de Instrução e Recreio
Vilarmourense, sob a presidência de Maria Amélia Gonçalves Guerreiro, com a seguinte ordem
de trabalhos:
----- Ponto um: Período de antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------- Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 26 de Junho de 2021. ---------------------------- Ponto três: Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos da alínea e) do n.º 2 do
Art.º 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Análise e aprovação, em minuta, de modificação do orçamento. ---------------------- Ponto cinco: Período de intervenção do público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da mesa cumprimentou todos os presentes e começou por registar a presença
do membro Cristóvão Rodrigues Fernandes que substituiu o eleito Jorge Barros e, ainda, a falta
do eleito Raúl Torres. De seguida, pela Presidente da mesa, foi pedido um minuto de silêncio em
memória do ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto um: Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------- Neste ponto da ordem de trabalhos inscreveu-se a eleita Julieta Pires que, no uso da palavra,
questionou o executivo quanto à data prevista para a reabertura do Centro de Convívio.
Continuou, interrogando o executivo relativamente aos custos associados à mudança da Capela
do Encontro. E, por último, a eleita chamou a atenção para a colocação de cartazes de índole
política, com propaganda do BE, na Casa do Barrocas, alertando para o facto da mesma ser
propriedade da Freguesia, considerando que este ato não “é de bom tom”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O Presidente da Junta pediu a palavra para explicar as questões colocadas e, em resposta às
mesmas, começou por referir que o Centro de Convívio irá reabrir após as eleições, uma vez que
a data para a realização das mesmas está muito próxima, e que a reabertura se irá pautar segundo
as orientações da DGS.-------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne aos custos associados à mudança da Capela do Encontro, mencionou que, de
momento, não poderia avançar com valores exatos, uma vez que não dispunha desses dados
consigo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, relativamente à colocação de propaganda política do BE colocada na Casa do Barrocas,
o Presidente da Junta limitou-se a referir que também concordava com o apontamento deixado
pela eleita Julieta Alves.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto dois: Análise e aprovação da ata da sessão de 26 de Junho de 2021----------------------------Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, aprovação da ata da sessão de vinte e
seis de Junho de dois mil e vinte e um, enviada a todos os membros com a devida antecedência,
foi aberta a discussão, não havendo intervenções dos delegados.-----------------------------------------Este ponto foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Informação escrita do Presidente da Junta, nos termos da alínea e) do n.º 2 do
Art.º 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro ------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto número três da ordem de trabalhos, informação escrita do presidente da
Junta, nos termos da alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, o Presidente
da Junta apresentou à Assembleia de Freguesia a informação escrita da situação financeira da
freguesia, bem como as atividades mais relevantes desenvolvidas desde a última reunião da
Assembleia de Freguesia e, ainda, a situação financeira da Junta de Freguesia que já tinha sido
previamente enviada para conhecimento aos membros da assembleia. -------------------------------------- Ponto quatro: Análise e aprovação, em minuta, de modificação do orçamento---------------------Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, este ponto foi colocado à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. A minuta foi aprovada, também, por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ E nada mais havendo a tratar foi encerrada esta reunião, de que se lavrou a presente ata
que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pela mesa desta Assembleia de Freguesia.---------------- A presente ata é composta por três páginas devidamente numeradas.----------------------------

O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário

O Presidente da Mesa

______________________

______________________

______________________

(Isabel Felicíssimo)

(Jorge Barros)

(Amélia Gonçalves)

