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- Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta
minutos, no edifício da Sede da Junta de Freguesia de Santo Emilião, sito na Rua de S. Bento, n.º 114,
freguesia de Santo Emilião, concelho de Póvoa de Lanhoso, 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-----------------------------------------------------PONTO UM: Apreciação e deliberação da ata da sessão ordinária de 19 de abril de 2022;------------PONTO DOIS: Informação e análise da atividade da Junta de Freguesia ------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----------------------------------------------------------PONTO UM: Apreciação e deliberação da conta de gerência do período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2021;-----------------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Apreciação e deliberação da primeira revisão ao orçamento da receita e despesa do
ano financeiro de 2022;-------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS: Assuntos de interesse para a freguesia.---------------------------------------PERÍODO APÓS DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------PONTO UM: Período de intervenção do público.---------------------------------------Estiveram presentes, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, os membros: Vítor Hugo
Araújo da Silva, Maria do Céu Fernandes da Silva, Silvina Isabel Freitas Carvalhal, Duarte da Costa
Fernandes, Marta Sofia Alves de Lima e José Miguel Roriz Martins (em regime de substituição).-Faltou, por motivos profissionais, Catarina Raquel Fernandes da Silva. --------------------- 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 o sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Vítor Hugo Araújo da Silva, e
secretariaram à sessão Maria do Céu Fernandes da Silva e Silvina Isabel Freitas Carvalhal, na
qualidade de primeira e segunda secretária da Mesa de Assembleia de Freguesia, respetivamente.--- Após verificação de quórum foi aberta a sessão, pelo sr. Presidente da Assembleia, às vinte horas e
trinta minutos onde explicitou a ordem de trabalhos que constam do Edital, bem como o modo de
funcionamento da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------ De seguida, deu início à ordem de trabalhos com abertura do PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA,
com a análise e deliberação do primeiro ponto - Apreciação e deliberação da ata da sessão ordinária
de 23 de dezembro de 2021 – que, colocado à votação, foi aprovado por unanimidade.—- De seguida,
deu a palavra ao sr. Presidente da Junta de Freguesia que referiu a atividade da Junta de Freguesia
onde elucidou os presentes sobre a atividade da Junta de Freguesia. Referiu, também aos presentes,
que a Junta de Freguesia, em representação na sessão ordinária da Assembleia Municipal votou
contra o tarifário de água e saneamento, justificando que existem outras formas de proceder à
implementação de infraestruturas de saneamento e outras, sem penalizar os habitantes que dispõem
daquele serviço, nomeadamente os habitantes da freguesia de Santo Emilião. A assembleia de
freguesia ficou inteirada com a informação e análise da atividade da Junta de Freguesia. ------------ Iniciando o PERÍODO DA ORDEM DO DIA, relativamente ao primeiro ponto Apreciação e deliberação
da conta de gerência do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 – o sr. Presidente da
Assembleia passou a palavra ao executivo para uma breve análise dos conteúdos a deliberar. O sr.
Tesoureiro deu as explicações sobre os conteúdos dos documentos em análise. - O sr. Presidente da
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Assembleia agradeceu os seus esclarecimentos e questionou os presentes sobre a presença de
alguma questão. Não se verificaram intervenções. ------------------------------------------ O sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou o ponto à votação que foi aprovado por
maioria com a abstenção dos membros do Partido Socialista. ---------------------------------- Em relação ao segundo ponto da ordem do dia - Apreciação e deliberação da primeira revisão ao
orçamento da receita e despesa do ano financeiro de 2022 - o sr. Presidente da Assembleia passou a
palavra ao executivo para uma breve análise dos conteúdos a deliberar. O sr. Tesoureiro deu as
explicações sobre os conteúdos dos documentos em análise, nomeadamente a transferência do
saldo de caixa do ano financeiro de 2021 e ajustes nos valores previstos para o ano de 2022, devido
aos fatores externos que, consequentemente, inflacionam os valores das matérias primas e serviços.
Interviu a deputada Marta Lima que, face aos valores apresentados, questionou o executivo sobre o
aumento dos valores apresentados, nomeadamente da rubrica correspondente a gastos de
combustível e, se com aquela retificação teriam de solicitar mais recursos monetários. O sr.
Tesoureiro referiu que o valor apresentado é uma estimativa, não correspondendo ao real valor de
gasto, e que, de forma a evitar sucessivas revisões ao orçamento e uma vez que os valores dos
combustíveis se encontram em crescendo, decidiram colocar esse valor na respetiva rubrica. ------ Posto isto, o sr. Presidente da Assembleia de Freguesia questionou os presentes sobre a presença
de mais questões a reportar. Não se verificaram mais intervenções. ---------------------------- O sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou o ponto à votação que foi aprovado por
maioria com a abstenção dos membros do Partido Socialista.---------------------------------- No terceiro ponto da ordem do dia – Assuntos de interesse para a freguesia – após questionar os
presentes sobre alguma situação ou reporte a efetuar junto dos órgãos executivos e deliberativo,
não verificaram intervenções.------------------------------------------------------------ Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, com o ponto único – Período de intervenção do
público-, o sr. 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 tratar, o sr. Presidente declarou encerrada esta reunião às vinte e uma horas
da qual, para constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pela
Mesa de Assembleia de Freguesia.
O Presidente da Assembleia de Freguesia,

(Vítor Hugo Araújo da Silva)

A Primeira Secretária,

(Maria do Céu Fernandes da Silva)

A Segunda Secretária,

(Silvina Isabel Freitas Carvalhal)

