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ATA EM MINUTA 
 

Sessão Ordinária de 17 de abril de 2019 

 

----------Aos dezassete dias de abril de dois mil e dezanove, no Salão Nobre da Junta de 

Freguesia de Santa Joana, reuniu a Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária, 

presidida por Joaquim Manuel da Silva Marques, Presidente da Assembleia de Freguesia, 

e secretariado por Nuno Manuel Gonçalves Genrinho, Primeiro Secretário da Mesa, e 

por Daniela Marisa Pereira de Magalhães, Segundo Secretário da Mesa.---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Presentes ainda os seguintes membros da Assembleia: Pelo PPD/PSD – Luís 

Paulo Pinheiro Tavares, Mariline Rodrigues Oliveira, Jorge da Silva Correia e Pedro Nuno 

Tavares Quintas; Pelo PS – Dora Maria Pereira Marcelino, Nuno Miguel Cortez dos 

Santos, Gonçalo Mateus Marques, Cláudia Maria da Silva Ramos e Américo Pinto Alhais; 

e pelo Bloco de Esquerda, Celme Cristina de Jesus Tavares.--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Em representação da Junta de Freguesia de Santa Joana estiveram presentes o 

Presidente, Victor Manuel Marques de Oliveira, o Secretário, Tiago Filipe Santos, o 

Tesoureiro, Duarte Urbano Tavares Trindade, e a vogal, Cláudia Sofia Ferreira da Silva.--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Pelas vinte e uma horas e sete minutos, o Presidente da Assembleia de Freguesia 

declarou aberto a presente sessão.--------------------------------------------------------------------- 

----------O Presidente da Assembleia de Freguesia, após cumprir com o período de 

Intervenção do Público procedeu ao período Antes da Ordem do Dia, sendo neste, 

deliberado aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Gil Pereira Campos e 

pelas vítimas do ciclone IDAI em Moçambique, e reprovar o voto de saudação à Greve 

Climática Estudantil. Após este período o Presidente da Assembleia de Freguesia 

procedeu à Ordem do Dia para esta sessão ordinária, tendo sido apreciado e deliberado 

os seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto Um: Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de 

Freguesia – Apreciado;------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto Dois: Apreciação e votação do Relatório de Atividades e Prestação de 

Contas 2018 – Aprovado por maioria, com sete votos a favor e seis votos contra;------- 
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----------Ponto Três: Apreciação do Inventário e Cadastro do Património da Freguesia no 

ano 2018 – Apreciado;------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto Quatro: Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental do ano 2019 – 

Aprovado por maioria, com sete votos a favor e seis votos contra;--------------------------- 

----------Ponto Cinco: Apreciação e votação de Protocolo de Colaboração no âmbito de 

cuidados médicos e vacinação de canídeos e felídeos – Aprovado por unanimidade;---- 

---------- Ponto Seis: Apreciação e votação da Proposta de Recomendação à Junta de 

Freguesia pelo Bloco de Esquerda (Pela melhoria das condições de circulação e 

segurança dos peões) – Rejeitado por maioria, com um voto favor, sete votos contra e 

cinco abstenções;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Nos termos do disposto no número 3) do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, foi lavrada a presente minuta da sessão ordinária de dezassete de abril de 

dois mil e dezanove, que depois de lida em voz alta, na presença simultânea de todos os 

intervenientes, foi aprovada por unanimidade e que será assinada pelos membros da 

Mesa da Assembleia de Freguesia na presente sessão.-------------------------------------------- 

----------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu os 

trabalhos por encerrados, pelas vinte e três horas e trinta e cinco minutos do dia 

dezassete de abril de dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

________________________________ 

(Joaquim Manuel da Silva Marques) 

 

O 1º Secretário da Mesa,  

 

______________________________ 

(Nuno Manuel Gonçalves Genrinho) 

 

O 2º Secretário da Mesa, 

 

______________________________ 

(Daniela Marisa Pereira de Magalhães) 

 

 


