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ATA NUMERO DOZE  
--------- Ao trigésimo dia do mês de junho do ano dois mil e vinte, às vinte e  
uma horas, no edifício da Sede da Junta de Freguesia reuniu em Sessão 

Ordinária a Assembleia de Freguesia de Bertiandos. ----------------------------------- 
 

--------- Esta sessão, convocada de acordo com os termos da alínea b) do nº1  
do artigo 14º da lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, conforme convocatória 

enviada a todos os membros da Assembleia de Freguesia, tinha por finalidade 

deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:------------------ 

--------- Primeiro ponto e respeitante ao período antes da ordem do dia: ------------  
--------- a) Apreciação e votação da ata da sessão anterior;-----------------------------  
--------- b) Outros assuntos de interesse para a freguesia;-------------------------------  
--------- Segundo ponto e respeitante ao período da ordem do dia;--------------------  
--------- a) Apreciação da informação da atividade e situação financeira da  
Junta de Freguesia.--- -------------------------------------------------------------------  
--------- Estiveram presentes na sessão os membros José Luís Rodrigues  
Fernandes, Tânia Catrina Sá de Brito Esteves, Emília Fernanda Oliveira Lopes 

Morado Ferreira, sendo respetivamente Presidente, primeiro e segundo 

Secretários da Assembleia, estando assim completa a mesa da Assembleia de 

Freguesia. Como membros da Assembleia de Freguesia, estiveram ainda 

presentes os membros Paulo Manuel Teixeira Lopes, Alexandra Maria Lima Lopes 

Velho, Hilário Manuel Teixeira Lopes e Estevão Manuel Portela Pereira. Estiveram 

também presentes no ato os Senhores: Isabel Rodrigues Vilaverde e Isaac José 

Vilas Boas Gonçalves respetivamente Presidente e Secretário da Junta de 

Freguesia. Esteve ausente de forma justificada António Germano Amorim 

Rodrigues Moure, Tesoureiro da Junta de Freguesia. --------------------------------------- 
 

--------- Aberta a sessão, o Presidente da mesa da Assembleia começou por  
agradecer a presença de todos os membros na reunião, por confirmar que todos 

tinham recebido a documentação para a Assembleia e finalizou a sua intervenção 

elogiando o papel da secretária da Assembleia, Tânia Esteves pela rapidez na sua 

elaboração e pela clareza com que lavrou a ata da sessão anterior.---------------------  
----------De imediato passou a alínea a) do período antes da ordem do dia:  
“Apreciação e votação da ata da sessão anterior”, questionando os membros se 

existia alguma objeção quanto ao conteúdo da referida ata, sendo que nenhum dos 

membros quis usar da palavra. Assim o Presidente da mesa da Assembleia 

colocou a ata votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade e de imediato 

assinada por todos, estando assim concluído o assunto da alínea a) do período 

antes da ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------------  
---------Em seguida e continuando a usar da palavra o Presidente da 
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Assembleia, solicitou aos presentes que se passasse para a alínea b) do período 

antes da ordem do dia: “Outros assuntos de interesse para a freguesia”, mas não 

se tendo registado inscrições neste ponto, o Presidente da mesa passou de 

imediato para o ponto seguinte da ordem de trabalhos. ------------------------------------- 
 

-------- Seguidamente, o Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou 
 

aos presentes, para que se passasse para o assunto da alínea a) do período da 

ordem do dia: “Apreciação da informação da atividade e situação financeira da 

Junta de Freguesia”.----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Também não existindo membros da Assembleia a querer intervir neste ponto de 

ordem, o Presidente da Assembleia concedeu a palavra à Presidente da Junta de 

Freguesia, para a eventualidade de alguma informação que a Junta de Freguesia, 

quisesse prestar aos membros. Usando então da palavra a Presidente da Junta, Esta 

informou que a Junta de Freguesia já tinha comunicado varias vezes as constantes 

fugas e ruturas da conduta de água, na Avenida da Igreja à empresa responsável, 

sendo até à data infrutíferas. Informou também que em relação aos dados 

apresentados na informação financeira da Junta de Freguesia, o aumento das verbas 

disponíveis, estava relacionado com o recebimento da comparticipação relativa a 

obras recentemente realizadas na freguesia.-------------------------------------------------------- 
 

--------- Em seguida, não existindo Período de intervenção do público, devido 
 

à pandemia provocada pela Covid-19 e nada mais havendo a tratar, o Presidente 

da Assembleia de Freguesia agradeceu a presença de Todos os membros, 

recordou que a próxima Assembleia de Freguesia seria no mês de Setembro, 

desejou a todos um bom fim-de-semana e deu por encerrada a sessão da qual eu 

Tânia Catarina Sá de Brito Esteves, lavrei a presente ata que vai ser assinada por 

Todos os membros da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------  
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