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ATA N.º 19
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte
horas, no edifício da Junta de Freguesia em Vilarinho, reuniu a Assembleia de
Freguesia em reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia
bem como da situação financeira.
O Presidente da Assembleia, Carlos Santos, começou por saudar os presentes dando
de imediato início aos trabalhos. Feita a chamada, verificou-se a ausência de Liliana
Simões (PS), Jorge Domingos (PS), António Henriques (PS), Fernanda Almeida (PS),
Mário Fontes (PS), Fernanda Francisco (PS) e Hélder Lourenço (PSD).
Carlos Santos agradeceu a todos os que com ele colaboraram no último mandato,
tendo tido uma enorme satisfação em ter presidido ao longo dos últimos quatro anos
às Assembleias de Freguesia.
Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado.
Inscreveu-se:
Helena Amado questionou se existe algum registo público com a indicação dos
caminhos vicinais.
António Marçal, Presidente do Executivo, começou por saudar os presentes e indicou
que não existe qualquer registo de caminhos vicinais.
Congratulou igualmente todos os presentes pelo trabalho desenvolvido durante o
presente mandato.
Entrando no Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, informação escrita do senhor
Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia bem como da situação financeira.
O Presidente da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas
atividades promovidas nos meses de junho, julho e agosto de 2017, destacando as
limpezas efetuadas na freguesia, bem como o funcionamento do cemitério e a
manutenção de estradas, caminhos e linhas de água durante este período. Apresentou
igualmente a situação financeira relativa aos meses referidos, que se encontra anexa à
presente ata.
Inscreveu-se:
Da bancada do PSD, Hélder Ferreira.
Hélder Ferreira questiona se existe alguma previsão com os gastos com fornecedores
até ao final do mandato.
António Marçal referiu que não estão previstas aquisições de bens e serviços atento o
regime de limitação de gestão nos termos da lei.
Carlos Santos propôs a atribuição de um voto de confiança à Mesa para redigir e
aprovar a Ata em minuta com a redação que for mais conveniente. Colocado à votação
a proposta foi aprovada por unanimidade.

55

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a
Assembleia às vinte horas e trinta minutos. Foi elaborada a presente ata que, depois
de lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa.

O Presidente da Mesa
_________________________________
(Carlos Manuel de Jesus Santos)
O Primeiro Secretário
_________________________________
(João António Martins dos Santos)
A Segunda Secretária
_________________________________
(Ana Filipa Rodrigues Sêco)

