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---- Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 

horas, na sede da junta de freguesia de Santo Emilião, sita na Rua de São Bento, n.º 

144, daquela freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de 

Santo Emilião, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:------------------------

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

----Leitura da ata da sessão anterior.-------------------------------------------------------------------

----Informação da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------- 

----PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------- 

----PONTO UM:-----------------------------------------------------------------------------------------------

----Aprovação da Conta de Gerência do período de 20 de outubro a 31 de dezembro de 

2017;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----PONTO DOIS:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Aprovação da primeira revisão ao orçamento do ano financeiro de 2018;--------------- 

----PONTO TRÊS:-------------------------------------------------------------------------------------------

----Apreciação e deliberação da retificação ao Regulamento de Taxas e Licenças;------- 

----PONTO QUATRO:--------------------------------------------------------------------------------------

----Aprovação da revisão ao Regulamento do cemitério da freguesia de Santo Emilião.-  

----PERÍODO APÓS ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------- 

----Período de intervenção do público.------------------------------------------------------------------ 

----Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, os 

deputados: Vânia Cristina Cardoso Salgado, Vítor Hugo Araújo da Silva, Maria do Céu 

Fernandes da Silva, Joaquim Rodrigues Machado, Duarte da Costa Fernandes, Manuel 

Augusto Oliveira das Neves. Faltou à reunião, Rui Manuel Gomes Marques----------------

----Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia da Freguesia, os elementos 

do executivo da Junta de Freguesia de Santo Emilião: José Agostinho Sousa Alves, Ana 

Luísa Sousa Rodrigues Martins e Artur Miguel Cardoso Salgado.------------------------------

----Presidiu à sessão a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Vânia Cristina 

Cardoso Salgado, e secretariaram à sessão Vítor Hugo Araújo da Silva e Maria do Céu 

Fernandes da Silva na qualidade de primeiro e segundo secretário da Mesa de 

Assembleia de Freguesia, respetivamente.-----------------------------------------------------------

----Após verificação de quórum foi aberta a sessão, pela Sr.ª Presidente da Assembleia, 

às vinte e uma horas e quinze minutos onde explicitou a ordem de trabalhos que 

constam do Edital, bem como o modo de funcionamento da Assembleia de Freguesia.-

----A Sr.ª Presidente da Assembleia deu início à ordem de trabalhos com abertura do 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, onde esta procedeu à leitura da ata da sessão 

anterior, aprovada por minuta. De seguida, a Sr.ª Presidente da Assembleia de 

Freguesia passou palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que referiu algumas 

das medidas de melhoramento e manutenção dos espaços da freguesia, apoio às 

associações da freguesia e futuras ações de melhoramento de diversas zonas da 

mesma. Essas medidas de melhoramento e manutenção dos espaços da freguesia 

incidiram na limpeza de caminhos, manutenção do cemitério, manutenção da 



iluminação das ruas da freguesia e a manutenção das árvores na envolvente do centro 

cívico e ruas da freguesia. Em relação ao apoio às associações, foi referida a atribuição 

de um subsídio de 1.000,00€ (mil euros) aos Emilianos Futebol Clube e doação de 

materiais de construção para pavimentação do pátio das instalações da Comissão de 

Melhoramentos de Santo Emilião. A Sr.ª Presidente da Assembleia agradeceu a sua 

intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, relativamente ao primeiro ponto que 

consta do Edital- Aprovação da Conta de Gerência do período de 20 de outubro a 

31 de dezembro de 2017-, a Sr.ª Presidente da Assembleia, mais uma vez, deu a 

palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que sugeriu a intervenção do 

Tesoureiro daquele órgão para efetuar uma breve análise aos mapas das contas de 

gerência do período de 20 de outubro a 31 de dezembro de 2017. O Sr. Tesoureiro da 

Junta de Freguesia apresentou aos presentes a proposta de deliberação para 

aprovação da conta de gerência do período de 20 de outubro a 31 de dezembro de 

2017, nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. Este questionou os presentes acerca da existência de algum tipo de questão 

sobre o conteúdo a analisado. Verificou-se a inexistência de questões sobre o assunto 

analisado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia colocou em votação o primeiro ponto, 

que foi aprovado por maioria, com uma abstenção de Manuel Augusto Oliveira das 

Neves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Relativamente ao segundo ponto da ordem do dia - Aprovação da primeira revisão 

ao orçamento do ano financeiro de 2018-, a Sr.ª Presidente da Assembleia passou a 

palavra ao Executivo, na qual o Sr. Tesoureiro fez uma breve análise dos conteúdos 

implícitos nos documentos entregues aos membros da Assembleia de Freguesia, em 

que este apresentou aos presentes uma proposta de deliberação para posterior 

aprovação. Assim sendo, ao abrigo da alínea a) do n.º 1, do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, foi proposta a aprovação da primeira revisão ao orçamento do ano 

financeiro de 2018 em conformidade com os documentos anexos à proposta 

apresentada.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia colocou em votação o segundo ponto, 

que foi aprovado por maioria, com uma abstenção de Manuel Augusto Oliveira das 

Neves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----No terceiro ponto da ordem do dia - Apreciação e deliberação da retificação ao 

Regulamento de Taxas e Licenças -, a Sr.ª Presidente da Assembleia passou a 

palavra ao Executivo onde, a Sr.ª Secretária da Junta de Freguesia elucidou os 

presentes acerca das alterações do regulamento em análise devido a uma reunião de 

trabalho entre as juntas de freguesia e o município de Póvoa de Lanhoso onde foi 

deliberada a extinção do processo de registo de queimas e a uniformização das taxas 

cobradas a nível concelhia no registo de canídeos e gatídeos conforme as categorias 

dispostas no anexo da Portaria 422/2004, de 14 de abril.----------------------------------------

----A Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia colocou em votação o terceiro ponto, 

que foi aprovado por maioria, com uma abstenção de Manuel Augusto Oliveira das 

Neves.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- No quarto ponto da ordem do dia - Aprovação da revisão ao Regulamento do 

cemitério da freguesia de Santo Emilião -, a Sr.ª Presidente da Assembleia de 



Freguesia passou a palavra ao executivo, representado pela Sr.ª Secretária daquele 

órgão que referiu as correções na numeração dos artigos no regulamento anteriormente 

em vigor assim como a atualização da taxa e conformidade com o valor do salário 

mínimo à data em vigor.------------------------------------------------------------------------------------

----Então, a Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia colocou em votação o quarto 

ponto, que foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------

-----Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, a Sr.ª Presidente da Assembleia 

de Freguesia elucidou os presentes sobre o modo de funcionamento do período de 

intervenção do público. Em representação de público ausente na presente assembleia 

o Sr. Manuel Augusto Oliveira das Neves, vogal da Assembleia de Freguesia, 

questionou o executivo acerca da compra de terrenos no cemitério da freguesia de 

Santo Emilião, na qual foram dados os devidos esclarecimentos ao assunto 

questionado. Não se verificaram mais intervenções.-----------------------------------------------

-----Concluídos os trabalhos, a Sr.ª Presidente da Assembleia, colocou à votação do 

plenário a aprovação da ata em minuta, para que as deliberações produzam a respetiva 

eficácia, tendo sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------

----E, nada mais havendo a acrescentar, a Sr.ª Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, da qual se 

lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pela Mesa de 

Assembleia de Freguesia de Santo Emilião.---------------------------------------------------------- 

 

 

 

A Mesa da Assembleia da Freguesia: 

 

A Presidente da Assembleia: 

_______________________________________________ 
(Vânia Cristina Cardoso Salgado) 

O 1.º Secretário: 

_______________________________________________ 
(Vítor Hugo Araújo da Silva) 

A 2.ª Secretária: 

_______________________________________________ 
(Maria do Céu Fernandes da Silva) 

 


