
  

 

 

 

 

 

 

----Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta 

minutos, conforme o disposto no número um do artigo décimo primeiro, da Lei número 

setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro reuniu, em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Aljubarrota, na sede de Junta de Freguesia de Aljubarrota, 

em Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalho: -------------------------------------------- 

Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------- 

Leitura de expediente recebido; ------------------------------------------------------------------- 

Intervenções na generalidade (Cinco minutos cada membro). -------------------------------- 

Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto um: Aprovação da ata número vinte e oito/dois mil e vinte; --------------------------- 

Ponto dois: Aprovação da ata número vinte e nove/dois mil e vinte; ------------------------ 

Ponto três: Informação das atividades da Junta de Freguesia;--------------------------------- 

Ponto quatro: Revisão Orçamental número um. ------------------------------------------------ 

--- Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa verificou-se que havia quórum para o início 

da reunião, registando-se a falta justificada de Cláudia Pestana da Silva Cordeiro, a qual 

foi substituída por José Lourenço de Sousa . --------------------------------------------------- 

Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Leitura de expediente --------------------------------------------------------------------------- 

Não houve registo de expediente. ----------------------------------------------------------------- 

--- Intervenções na generalidade. ------------------------------------------------------------------ 

O senhor António Vieira sugeriu que na estrada da Cadavosa, junto da curva quando se 

começa a descer, fosse colocado um rail de proteção, pois quando há acidentes os carros 

vão ter à propriedade que se encontra abaixo do nível da estrada.---------------------------- 

O senhor Pedro Faustino, questionou acerca da requalificação dos parques de merenda 

da Lameira, referiu fonte de Carvalhal e questionou para quando a pintura dos muros do 

cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Aprovação da ata número vinte e oito/dois mil e vinte ------------------------------------- 

Foi presente a ata número vinte e oito, relativa à reunião realizada a vinte e cinco de 

setembro de dois mil e vinte, tendo sido dispensada a leitura da mesma. -------------------

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea h) do artigo 

décimo terceiro, o Presidente da Mesa colocou a ata para votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Aprovação da ata número vinte e nove/dois mil e vinte ----------------------------------- 

Foi presente a ata número vinte e nove, relativa à reunião realizada a vinte e um de 

dezembro de dois mil e vinte, tendo sido dispensada a leitura da mesma. ------------------

---- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea h) do artigo 

décimo terceiro, o Presidente da Mesa colocou a ata para votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Informação das atividades da Junta de Freguesia ------------------------------------------- 

Foi presente o relatório de atividades da Junta de Freguesia relativo ao primeiro 

trimestre de dois mil e vinte e um. ---------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente fez uma breve síntese, informou que a requalificação da casa da 

Janela Manuelina está quase pronta. Relativamente ao calcetamento da Travessa da 

Aniceta, em Aljubarrota, o mesmo é para ser executado pela Câmara Municipal, pelo 

que se irão fazer diligências para tentar acelerar os trabalhos.--------------------------------- 

--- Revisão Orçamental número um -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a revisão orçamental número um, com alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com a inscrição no montante de setenta e três mil euros. ----------------------- 

--- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo 

nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta de revisão ao orçamento à votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Aljubarrota 

deu por encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou 

a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada pela Assembleia, será assinada 

pela mesa: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE:__________________________________________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO:_______________________________________________ 

SEGUNDO SECRETÁRIO:_______________________________________________ 


