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ATA N.º 3/2018 

 2ª Sessão Ordinária de 2018 da Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol 

 do mandato de 2017/2021 

=== Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 
horas, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em sessão ordinária, 
nas instalações da sede da Junta de Freguesia, com as presenças de dezassete 
membros, conforme lista anexa. --------------------------------------- -----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
=== O Sr. Presidente da Assembleia deu início à segunda sessão ordinária do ano de 
2018, do mandato de 2017/2021, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  
1 - Intervenção do público  -----------------------------------------------------------  
2 – Período antes da Ordem do Dia  -------------------------------------------------  
3 – Ordem do Dia:  ---------------------------------------------------------------------  

3.1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

acerca da atividade desta e da situação financeira, ao abrigo do art.º 9.º, 
n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------- 

3.2. Ata n.º 2 (1.ª Sessão Ordinária de 2018) do mandato 2017/2021 – 
Discussão e votação. ---------------------------------------------- ---------------------  

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

Nota: Para abreviar e resumir as atas, tomamos a liberdade de, quando haja 
referência aos partidos políticos, identificá-los pelas siglas respetivas: Partido 
Socialista – PS; Partido Popular Democrata/Partido Social Democrata – PSD; 
Coligação Democrática Unitária – CDU; Centro Democrático Social/Partido Popular 

– CDS; Bloco de Esquerda – BE. 

Antes do início da ordem de trabalhos desta sessão, o Sr. Presidente da 
Assembleia procedeu às seguintes substituições: ------------------------------------- 

- ao abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regimento da Assembleia, a Sr.ª D.ª Maria de 
Fátima Rafael Santos, da bancada da CDU, foi substituída pelo Sr. Gabriel Baptista 
de Almeida que para o efeito tomou posse como Membro da Assembleia de 
Freguesia; na bancada do PSD, o Sr. Nuno Miguel Martins Lamúrias foi substituído 
pela Sr.ª D.ª Aurora Mariana Luísa Tavares Pereira. --------------------------------- 

1 – Intervenção do público:  ----------------------------------------------------------  

=== Não houve intervenção do público. -------------------------------------------------- 

2 - Período antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------- 
=== O Sr. Presidente da Assembleia informou que foram recebidos vários 
documentos que se encontram disponíveis para consulta na Delegação de 
Alfornelos, designadamente, boletins municipais e convites de outras freguesias do 
concelho. Da moção do BE “Saudação ao 25 de Abril e ao 1.º de Maio” recebeu-se a  
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resposta da acusação/receção da Presidência da República, do Governo e de todos 
os grupos parlamentares da Assembleia da República. Mais informou que esteve 
presente, juntamente com o Sr. Presidente da Junta, no passado dia 21, na tomada 
de posse dos novos órgãos sociais da Coordenação da Delegação Distrital de Lisboa, 
da ANAFRE. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Ordem do Dia ------------------------------------------------ -----------------------  
=== A Ordem do Dia foi lida pelo Sr. Presidente da Assembleia. Colocada à votação 
foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

3.1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade desta e da situação financeira, ao abrigo do art.º 9.º, 

n.º 2, alínea e), da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------- 

=== Não tendo havido intervenções considerou-se apreciada a informação escrita 
do Presidente da Junta. ----------------------------------------------------------------- 

3.2. Ata n.º 2 (1.ª Sessão Ordinária de 2018) do mandato 2017/2021 – 
Discussão e votação. ---------------------------------------------- ---------------------  

=== Não tendo havido intervenções procedeu-se à votação, tendo a ata n.º 2 sido 
aprovada por unanimidade face ao universo dos votantes. ----------------------------- 

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

=== O Sr. Presidente da Assembleia leu a minuta da presente ata, a qual de seguida 
foi sujeita à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte e 
uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser colocada à 
votação na próxima sessão deste órgão deliberativo.  ---------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia: Ricardo Manuel Pereira Guedes 

A Primeira Secretária: Maria Edite Rocha Henriques 

                                           


