
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PAÇOS DE FERREIRA 

MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

 

---- ACTA---- 

 

-------Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e dezanove, nesta Freguesia e Cidade de 

Paços de Ferreira, Edifício da antiga Sede da Junta de Modelos, sita na Avenida Santiago, 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, Rui Miguel Meireles Dias, Gilberto Justiniano de Castro Dias Gonçalves, Nuno 

Emanuel Pinheiro Alves, André Filipe Gonçalves Passos, Albino Carlos da Costa Meireles, César 

Manuel da Silva Martins de Oliveira, Florbela Leão Martins Ribeiro, Vera Lúcia da Cruz Neto 

Castelo, vogais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ausente: Joaquim Francisco Neto Ferreira, vogal.------------------------------------------------------ 

------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: Votação da Ata da Assembleia de Freguesia de 18 de Abril de 2019;-------------- 

------Foi  posto á votação sendo aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------

------PONTO DOIS: Discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental.--------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao senhor Constantino Barros, tesoureiro da Junta de Freguesia 

que referiu que a 1º revisão orçamental é nada mais que a inclusão do saldo de 2018 no 

orçamento de 2019.---------------------------------------------------------------------------------- 

 ------Foi  posto á votação sendo aprovado por unanimidade.----------------------------------------------

-------PONTO TRÊS: Deliberação da não aceitação para o Ano de 2019, da transferência de 

Competências do Município de Paços de Ferreira para a Freguesia de Paços de Ferreira, de 

acordo com o estabelecido no artº 2, nº 1 do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril; ------------- 

-------Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta para informar a Assembleia de Freguesia 

sobre a não aceitação para o ano de 2019, da transferência de competências do Município para 

Freguesia, uma vez que já estamos a meio do ano, pelo que não fazia sentido nenhum, sendo 

que mantem se apenas os acordos interadministrativos já celebrados para 2019.------------------- 

------Foi  posto á votação sendo aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------

------PONTO QUATRO: Discussão e votação do Regulamento de apoio ao Associativismo; -------- 

------Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta que esclareceu a Assembleia de Freguesia, 

que é um regulamento que não pretende criar nenhum bloqueio ás Associações, mas sim para 

se ter as coisas mais organizadas, como o empréstimo de material, empréstimo das carrinhas e 

outras situações de colaboração.----------------------------------------------------------------------------------- 

------Foi  posto á votação sendo aprovado por unanimidade.----------------------------------------------- 

------PONTO CINCO: De acordo com o previsto na alínea o) do ponto 1 do artigo 17º 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 Abril  de 2019 a 12 de Junho de 2019;---------------------------------------- 



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

------PONTO SEIS: De acordo com o previsto na alínea o) do ponto 1 do artigo 17º 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 20 de Setembro de 2019;--------------------------------------------

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

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

--------Pediu a palavra o senhor Albino Meireles para questionar o Senhor Presidente da Junta, 

do porquê do fontanário atrás da Igreja não funcionar.------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Junta explicou as razões do não funcionamento das bicas e do 

fontanário atrás da igreja, estando inclusive a tentar resolver o assunto há vários meses pois a 

agua não está em condições para consumo.--------------------------------------------------------------------

------ O senhor Presidente da Junta achou por bem dar conhecimento á Assembleia de Freguesia, 

entregando uma fotocópia a cada membro de uma proposta de lei que não tem número ainda, 

mas que vai agora á Assembleia da Republica, sobre a criação de novas Freguesias.----------------  

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

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

duas horas e vinte 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 

 

________________________________                           _________________________________ 


