
 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PAÇOS DE FERREIRA 

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

  

----ACTA---- 

------Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, nesta Freguesia e Cidade de Paços 

de Ferreira, Edifício da Sede da Junta e Salão Nobre, sita na Avenida D. Sílvia Cardoso, pelas vinte 

e uma horas, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia, estando presentes:----------

-------Alice Clara Carneiro da Silva, Presidente, Manuel Fernando de Sousa Dias, primeiro 

secretário, Sónia Renata Pedro Vieira, segunda secretária, Cristina Alexandra Carneiro 

Chamusca, Nuno Emanuel Pinheiro Alves, André Filipe Gonçalves Passos, Albino da Costa 

Meireles, César Manuel da Silva Martins de Oliveira, Florbela Leão Martins Ribeiro, Vera Lúcia 

da Cruz Neto Castelo e Joaquim Francisco Neto Ferreira, vogais.------------------------------------------

-------Ausentes: Gilberto Justiniano de Castro Dias Gonçalves e Rui Miguel Meireles Dias, vogais, 

que foram substituídos por José Alfredo Martins da Silva e Maria Margarida Torres Nunes, 

vogais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Presente o Executivo: Artur Alexandre Soares Costa, Presidente, Paula Cristina da Silva 

Ferreira, Secretária, António Constantino da Silva Barros, Tesoureiro, Maria do Carmo Nogueira 

Pacheco e Mário Sílvio da Silva Leal, vogais.---------------------------------------------------------------------

------PONTO UM: Discussão e votação da Conta de Gerência 2018;---------------------------------------

------Foi dada a palavra ao senho Tesoureiro da Junta de Freguesia que prestou os devidos 

esclarecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Não havendo mais intervenções, foi posto á votação sendo aprovado por unanimidade.---- 

------PONTO DOIS: Discussão e votação do Relatório de Atividades de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro de 2018;----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta para informar que o relatório de 

atividades de 2018 era um resumo de todas as atividades que foram dadas nas Assembleias em 

2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Pediu a palavra o Deputado Nuno Alves para enaltecer a Junta de Freguesia pois apesar de 

receber todas as informações nas Assembleias também pode se obter também no site da 

freguesia pois também está toda a informação.----------------------------------------------------------------

------Não havendo mais intervenções, foi posto á votação sendo aprovado por unanimidade.---- 

-------PONTO TRES: Discussão e Votação do Protocolo de Delegação de competências com a 

Câmara Municipal;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que prestou os devidos 

esclarecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Não havendo mais intervenções, foi posto á votação sendo aprovado por unanimidade.----

-------PONTO QUATRO: De acordo com o previsto na alínea o) do ponto 1 do artigo17º da Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, o Presidente da Junta, dá conta à Assembleia de Freguesia exercida 

por si e pelo executivo, o que de mais relevante ocorreu, no âmbito das competências próprias 

ou delegadas, desde 10 de Dezembro de 2018 a 10 de Abril de 2019;.----------------------------------

------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------------------

------PONTO CINCO: De acordo com o previsto na alínea o) do ponto 1 do artigo17º da Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, junta-se em anexo os documentos do Movimento de Tesouraria e 

saldo, do período de 01 de Janeiro a 10 de Abril de 2019;---------------------------------------------------

------Não houve intervenções.---------------------------------------------------------------------------------------

------PONTO SEIS: Outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------------------------- 



-----Foi dada a palavra ao publico, sendo o Sr. Martins o primeiro a intervir, pedindo um 

esclarecimento sobre os jogos inter freguesias e porque motivo Modelos não tem qualquer 

representante nos referidos jogos.-------------------------------------------------------------------------------- 

------O Senhor Presidente da Junta informou que todos os anos encarrega alguém ou alguma 

associação para tratar dos jogos inter freguesias.------------------------------------------------------------- 

------Foi dada a palavra ao senhor Joaquim Nunes, para falar das areias que se acumulam na sua 

rua, a sinalização antiga do cruzamento junto á Igreja e porque razão a Quinta dos Amadeus tem 

mais do que um contentor do lixo e se a Junta de Freguesia tem alguma coisa a dizer sobre um 

poste de iluminação publica num terreno privado.------------------------------------------------------------ 

------O Senhor Presidente prestou os devidos esclarecimentos.-------------------------------------------- 

----- ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Havendo público e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e duas 

horas e dez minutos, onde se lavrou a presente ata, que depois de lida foi posta à votação 

sendo__________________________que vai ser assinada pela mesa.---------------------------------- 

------E eu, Hélia Cristina Pereira Dias, a subscrevi.------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente 

____________________________________ 

 

1º Secretário          2º Secretário 

________________________________   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


