
 

 

 

ATA N.º 04/2019 

 

---- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 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.-------------------------------------------------------------------------- 

---- Aprovação da ata da sessão ordinária de 27-jun-2019;-------------------------------------------------  

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

---- PONTO UM: Análise da atividade e informação da Junta de Freguesia;------------------------------

--- PONTO DOIS: Assuntos de interesse para a freguesia.---------------------------------------------------  

---- 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, Duarte da 

Costa Fernandes, Manuel Augusto Oliveira das Neves e Rui Manuel Gomes Marques. Faltou por 

motivos profissionais Joaquim Rodrigues Machado.-----------------------------------------------------------

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

executivo da Junta de Freguesia de Santo Emilião: Ana Luísa Sousa Rodrigues Martins e Artur 

Miguel Cardoso Salgado. Faltou à sessão o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Emilião, 

por motivos profissionais, tendo sido designado como seu substituto legal o Sr. Tesoureiro do 

órgão executivo, Artur Miguel Cardoso Salgado, para prestar os devidos esclarecimentos à 

Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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 oito 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. Foi colocada a votação a ata da sessão de 27 de setembro de 2019 que 

foi aprovada por unanimidade. Não participou na votação o deputado Manuel Neves por se 

encontrar em regime de substituição por ausência inferior a trinta dias.---------------------------------

--- Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, relativamente aos pontos dele constante - Análise da 

atividade e informação da Junta de Freguesia e Assuntos de interesse para a freguesia-, A Sr.ª 

Presidente da Assembleia passou a palavra ao órgão executivo com o objetivo de analisar as 

medidas de melhoramento nas zonas envolventes da freguesia.-------------------------------------------

--- O Sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia informou os presentes relativamente sobre os trabalhos 

decorridos nas diversas zonas da freguesia que incidiram na limpeza e manutenção de caminhos, 



 

 

revisão e manutenção da iluminação das ruas da freguesia, limpeza da pista 

de pesca desportiva e a manutenção do campo de jogos. Foi também referida a manutenção da 

Rua das Areias e a construção de um passeio pedonal na Rua de Redufe. Em relação às atividades 

decorridas nos meses de verão, referiu-se a cooperação da Junta de Freguesia na realização das 

Festas de S. Bento na medida que suportou as despesas de iluminação pública no período em que 

decorreram as festas. Também se abordou a iniciativa “Moda D’Ouro” que se realizou no dia 26 

de julho, em cooperação com o Município da Póvoa de Lanhoso, no Insónias Bar Piscinas. Em 

relação à iniciativa “Sextas de Verão” foram realizadas as atividades: Sarau Cultural da Comissão 

de Melhoramentos de Santo Emilião, o concerto do grupo “Bailánoite” e o encontro de bombos. 

Em relação ao passeio anual a Fátima verificaram-se 120 inscrições sendo uma das grandes 

iniciativas que permite a confraternização dos habitantes de Santo Emilião. O executivo também 

mencionou que, com o regresso às aulas, a Junta de Freguesia entregou, de forma análoga ao 

ano anterior, a todas as crianças, do ensino pré-escolar ao ensino secundário, vouchers para 

ajudar as famílias na compra de material escolar. As entregas do respetivo vale de desconto 

decorreram nas instalações da Junta de Freguesia no dia de atendimento ao público.---------------

--- Uma vez que têm decorrido situações anómalas nas zonas envolventes do edifício da sede da 

Junta de Freguesia, nomeadamente na caixa ATM, o executivo decidiu proceder à instalação de 

câmaras de vigilância e alarme nas instalações da Junta de Freguesia para evitar tais situações. 

Também foi sugerida a colocação de mais iluminação de forma que os utilizadores da caixa ATM 

se apercebam do que rodeia o local. Por fim, o executivo informou o atendimento ao público, na 

primeira quinzena de setembro, foi realizado, unicamente, às terças feiras. A Assembleia de 

Freguesia ficou inteirada sobre os assuntos em discussão.---------------------------------------------------

--- 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.---

--- Não se verificaram intervenções.-------------------------------------------------------------------------------

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

sessão às vinte e uma horas e catorze 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 de 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) 




