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- Aos trinta dias do mês de junho 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: 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 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 19 de abril de 2022 – 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. 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 - Assuntos de interesse 

para a freguesia – após questionar os presentes sobre alguma situação ou reporte a efetuar junto 

dos órgãos executivos e deliberativo, interviu a deputada Marta Lima que questionou o executivo 

relativamente à limpeza de terrenos, concretamente, num terreno situado na Rua do Paredão, e o 

risco de incêndio que poderá acarretar. A Junta de Freguesia informou que a vigilância e fiscalização 

do cumprimento da Lei é da competência da GNR – Guarda Nacional Republicana – que, em 

articulação com o Município, caso os proprietários não procedam à sua limpeza ou ao cumprimento 

das distâncias estipuladas, procedem à limpeza da zona em questão e posterior notificação do 

proprietário. A Junta de Freguesia, intervém no caso de as outras entidades não terem conhecimento 

do proprietário dos terrenos e, sendo o órgão de maior contacto com a população, remetem as 

informações do proprietário às entidades competentes. O sr. Presidente da Assembleia questionou 

sobre a presença de questões. Não se verificaram intervenções-------------------------------

- Iniciando o PERÍODO APÓS A ORDEM DO DIA, com o ponto único – Período de intervenção do 
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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) 


