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ATA NÚMERO ONZE/ANO DOIS MIL E VINTE 

 

Aos vinte seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, imediatamente a seguir à 1ª sessão 

ordinária, compareceram no Pavilhão do Sume, sito na Rua de S. Pedro, em Antes, para 2ª Sessão 

ordinária da Assembleia da União de Freguesias, após convocatória para o efeito, os seguintes 

elementos: a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia da União das freguesias, Ana Alexandra da 

Conceição Lousada, 1º Secretário Rui Manuel Ribeiro César, os Vogais, Marco Paulo Moreira dos 

Santos, Rui Manuel Cruz Mendes, Vera Mónica de Oliveira Neto, Ivete Carla Moreira Carrinho, e José 

Carlos Ferreira Duarte da Silva ---------------------------------------------------------------------------- 

-------A 2ª Secretária Sílvia Patrícia Morais Sousa Filipe e os vogais, Andreia Susana Dinis Martins, 

Sara Margarida Silva Bernardes e Licínio Rodrigues Martinho faltaram à sessão, tendo sido 

apresentada a devida e atempada justificação. ---------------------------------------------------------- 

-------Os vogais António José Brazileiro Costa e Carlos Manuel Santos Amorim faltaram à sessão sem 

ter sido apresentada qualquer justificação; -------------------------------------------------------------- 

-------A vogal Andreia Susana Dinis Martins foi substituída na sua ausência pelo cidadão que se 

encontra de seguida na lista do partido pelo qual foram eleitos, a saber: Manuel Rodrigues Ferreira. 

-------Estiveram presentes os elementos do Executivo da Junta da União de Freguesias, a saber: o 

Senhor Presidente João Santos, o Senhor Secretário Fernando Parreira, o senhor tesoureiro Horácio 

Fonseca e as vogais Ana Sofia da Costa Lousado e Graça Maria Neves Batista. ------------------------ 

-------Livro de Presenças: Os Elementos supramencionados antecedendo a abertura da Sessão, 

apuseram as suas assinaturas no Livro de Presenças existente para o efeito. ------------------------- 

--------Declarada aberta a Sessão pela Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias, 

deu-se início à sessão com a ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------------------------ 

------- Não houve qualquer intervenção neste período. ------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------ 

------- Não havendo intervenções passou-se de imediato ao ponto seguinte. ------------------------ 

-------Em virtude de a ordem do dia contemplar no seu ponto 1. a apreciação da informação do 

Presidente da Junta e a mesma já ter sido analisada na sessão anterior (que decorreu imediatamente 

antes desta), e também pelo facto de ter sido enviado o documento da 1ª revisão orçamental, sem 

que, no entanto, a sua apreciação e votação estivessem previstas na ordem do dia, foi proposto pela 

Presidente da Assembleia a substituição do Ponto 1. - Informação do Presidente da União conforme 
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o previsto na alínea v) do n.º 1 do art.º 18.º da lei 75/2013 de 12 de setembro, pelo ponto 1. 

Apreciação e votação da 1ª revisão orçamental de 2020. ------------------------------------------ 

-------A proposta foi submetida à Assembleia, tendo a mesma deliberado por unanimidade proceder 

à substituição do Ponto 1 da ordem do dia. ------------------------------------------------------------ 

PONTO UM DA ORDEM DO DIA – Apreciação e votação da 1ª revisão orçamental; -------------- 

-------O Sr. Presidente da Junta informa que estas verbas são transferência do saldo de gerência com 

o objetivo de reforçar as verbas relacionadas com os cemitérios, nomeadamente para a ampliação 

do Cemitério da Antes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Informa ainda que o projeto para a ampliação do cemitério da Antes se encontra já em fase 

de adjudicação ao empreiteiro; -------------------------------------------------------------------------- 

-------Não havendo mais questões, passou-se de imediato à votação, tendo a Assembleia deliberado 

por unanimidade, aprovar a 1ª revisão orçamental de 2020-------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao abrigo do 

disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA - Assuntos diversos; ---------------------------------------------- 

-------Alguns dos membros da Assembleia questionaram o executivo sobre algumas situações 

pontuais ocorridas em alguns lugares da freguesia que viram esclarecidas pelo Sr. Presidente, João 

Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão ordinária da Assembleia da União de 

Freguesias, pelas vinte e três horas , da qual se lavrou a presente Ata que depois de lida e aprovada, 

será assinada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: 

1º Secretário: 

2ª Secretária: 

 

 

 

 


