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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ 

Assembleia Ordinária 

Ata nº.04/2018 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 

dezanove horas e trinta e cinco minutos, reuniu a Assembleia da União das Freguesias 

de Vila Seca e Bendafé em Sessão Ordinária, nas instalações da Junta de Freguesia de 

Vila Seca, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------

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

------1. Período da Intervenção do Público; --------------------------------------------------- 

2. Período de Antes da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------- 

2.1 Votação da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------------- 

2.2 Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Período da Ordem do dia; --------------------------------------------------------------------- 

3.1 Apresentação e Votação do orçamento para o ano de 2019; -------------------------- 

3.2 Apresentação e Votação do plano plurianual de investimento para o quadriénio 

de 2019/2022; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a sessão. --- 

Feita a chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da Assembleia de 

Freguesia: Jaime Fernando Ricardo, Jorge Manuel Lucas de Carvalho, António Manuel 

Loureiro Simões, Dália de Jesus Grilo da Silva e Tiago André Simões Ferreira. 

Estiveram ainda presentes, o Sr.º Presidente da União das Freguesias, José Luís dos 

Santos Cardoso, o Sr.º Tesoureiro, Alfredo dos Santos e a Sr.ª Secretária Liliana Marisa 

Ferreira Mendes.------------------------------------------------------------------------------------- 

Composta a Mesa da Assembleia, o Sr.º Presidente deu, formalmente, início à sessão. 

Antes de iniciar a ordem de trabalhos, o Sr.º Presidente da Assembleia delegou a 

competência, de redigir a ata da Assembleia no deputado Tiago André Simões Ferreira.- 
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1.  Período da Intervenção do Público 

Não houve público presente. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Período de Antes da Ordem do Dia 

2.1 Votação da ata da reunião anterior -------------------------------------------------------- 

O Sr.º Presidente da Assembleia colocou a votação a ata da reunião anterior, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 

 

2.2 Outros assuntos 

A Sr.ª Deputada Dália Silva questionou o executivo sobre se existe possibilidade de se 

colocar iluminação num poste da rede de distribuição, situado na localidade de Traveira. 

A esta questão o Sr.º Presidente, respondeu que tomou nota do assunto e que o irá 

resolver. A mesma Deputada questionou ainda o executivo sobre a necessidade de se 

limpar o caminho da Cruz, que liga Traveira a Bruscos. O Presidente respondeu que irá 

averiguar em que estado se encontra o caminho.------------------------------------------------

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

3. Período da Ordem do dia 

3.1 Apresentação e Votação do orçamento para o ano de 2019 --------------------------- 

O Sr.º Tesoureiro Alfredo Santos começou por esclarecer que este exercício orçamental, 

segue as mesmas regras do anterior. A principal diferente consiste que na introdução de 

uma previsão de saldo para o ano seguinte. Esta inclusão resulta por forma a não existir 

diferenças na execução orçamental. Por parte da Assembleia não existiu qualquer 

pergunta sobre o orçamento. ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia tomou a palavra e colocou a votação o Orçamento para o 

ano de 2019 e que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- 

3.2 Apresentação e Votação do plano plurianual de investimento para o quadriénio 

de 2019/2022 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr.º Presidente, no que refere ao plano plurianual de investimento, referiu que o ele 

não sofreu alterações face ao que foi apresentado em 2017 e que o principal objetivo do 

executivo passa por efetuar remodelações no cemitério de Vila Seca.-----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Final da Ata 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr.º Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, 

eram vinte horas e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada 

pelo Sr.º Presidente da Assembleia de Freguesia e pelo primeiro Secretário. 

 

 

Presidente da Assembleia 

 

 

Primeiro Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 


