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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um pelas dezoito horas, decorreu nas Instalações da

Junta de Freguesia de Santo António da Serra, uma sessão ordinária, com a seguinte ordem de

trabalhos:

Primeiro Ponto: Leitura e votação daala anterior;

Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência referente ao ano económico
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Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Atividades relativo ao ano

económico de dois mil e vinte.

Ouarto Ponto: Apresentação, apreciação e votação da segunda alteração modificativa da Receita,

Despesa e do Plano, referente ao ano de dois mil e vinte e um. -------

Ouinto Ponto: Apresentação e apreciação das fichas de Inventário atualizadas dos bens adquiridos no

de dois mil e vinte

decorrer do ano de dois mil e vinte.

do Partido Socialista.

no ano transato.

Sexto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e votação

da aÍa anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. -------

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da Junta, a

Conta de Gerência, referente ao ano económico de dois mil e vinte. Após a apresentação, o Presidente

da Mesa da Assembleia, solicitou a votação do documento, o qual, foi aprovado por maioria, com 2

votos contra dos representantes do Partido Socialista.

No terceiro ponto, foi apresentado o Relatório de atividades do ano anterior, O executivo explicou,

detalhadamente, as atividades realizadas durante esse período. Após análise e discussão, o Senhor

Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva votação. Desta forma, este documento foi

aprovado por maioria com votos a favor dos elementos do Partido Social Democrata, abstenção do

António Fábio Dias Rodrigues e voto contra da Carla Filipa Nunes CaIaça.

Relativamente ao quarto ponto, o executivo da Junta de Freguesia apresentou a segunda altercção

modificativa da receita, despesa e plano, referente ao ano de dois mil e vinte e urn, a qual foi votada e

aprovada por maioria com os votos a favor do Partido Social Democrata e votos contra dos elementos

No quinto ponto, foram apresentadas as fichas de inventário atualizadas, relativo aos bens adquiridos

Quanto ao sexto ponto da ordem de trabalhos, o executivo da Junta elencou as atividades realizadas no

decorrer deste ano, nomeadamente, as limpezas de caminhos, vetedas e espaços públicos, realizadas
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neste período, bem como as diligências efetuadas para a resolução e concretização de várias situações

inerentes ao funcionamento e às atividades desta Instituição

Por questões laborais, faltaram a esta sessão a representante do Partido Social Democrata - Rita Maria

Jardim Pestana e o elemento do Juntos Pelo Povo - José Firmino Gouveia Caldeira. Estas ausências

foram justificadas, por unanimidade, pela Assembleia

Serão anexados a esta ata, cópias dos documentos apresentados e votados.

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encenada a sessão pelas dezoito horas e cinquenta

minutos.

Para constar, lavrou-se a presente ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. -------

Presidente da Mesa de Assembleia:

Primeiro Secretário: aQaú,t!..1?-,cú /,1-

Segundo Secretário: c\
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