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ATA NÚMERO TRÊS 

No dia vinte e oito do mês de junho de dois mil e catorze, pelas vinte 

horas e quarenta e cinco minutos, na sede da Junta de Freguesia de 

Covelas, sita na Rua do Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, 

quatro mil oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa Lanhoso, sob a 

presidência de Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, 

secretariada por Maria Luísa Coutinho Brandão Teixeira de Araújo e 

José Albino Santos de Carvalho, reuniu, em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Covelas, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia. -------------------------------------------------

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

PONTO UM: Leitura e votação da ata da sessão anterior (vinte e cinco de 

abril de dois mil e catorze). ------------------------------------------------------  

PONTO DOIS: Autorização para a celebração de acordos/contratos, ao 

abrigo da alínea g), do número um, do artigo nove, do anexo I, da Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do 

Regimento da Assembleia de Freguesia de Covelas, a saber: --------------- 

a) Acordo de execução de delegação de competências na Freguesia de 

Covelas em matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas 

e sumidouros. ------------------------------------------------------------------ 

b) Contrato interadministrativo de delegação de competências na 

Freguesia de Covelas em matéria de manutenção, conservação e 

reparação de vias municipais, conforme estabelecido na alínea bb), 

do número um, do artigo trinta e três, do anexo I, da Lei número 

setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------  
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PONTO TRÊS: Deliberação sobre proposta do executivo de um donativo 

ao Conselho Económico Paroquial de Covelas, destinado às festas de S. 

Julião de Covelas/dois mil e catorze. ------------------------------------------  

PONTO QUATRO: Deliberação sobre proposta do executivo de 

condolências à família sempre que ocorra um óbito na Freguesia. -------- 

PONTO CINCO: Análise da atividade da Junta de Freguesia bem como à 

sua situação financeira, conforme o disposto na alínea g), do número 

dois, do artigo vinte e dois, do Regimento da Assembleia de Freguesia de 

Covelas, de vinte e um de dezembro de dois mil e treze. -------------------- 

Período de intervenção destinado ao público. --------------------------------

Estiveram presentes os seguintes membros: Adolfo da Cunha Oliveira, 

Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela Coutinho Gonçalves. ------------ 

O membro Fernando Lemos Coelho faltou. ----------------------------------- 

Todos os elementos da Junta de Freguesia estiveram presentes, ou seja, 

Manuel Freitas Fernandes (Presidente), José Filipe Araújo de Sousa 

(Secretário) e Agostinho Alves Fernandes (Tesoureiro). ---------------------- 

Depois de todos terem tomado os seus lugares e assinada a respetiva 

folha de presença, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

deu início à sessão. ---------------------------------------------------------------

Entrou-se, então, no período antes da ordem do dia: a senhora 

Presidente da Assembleia de Freguesia, no uso da palavra, propôs ao 

plenário um voto de pesar, com a seguinte redação: ------------------------ 

------------------------------- VOTO DE PESAR ---------------------------------- 
Eu, Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, 

proponho que esta Assembleia de Freguesia manifeste o seu profundo 

pesar, através do cumprimento de um minuto de silêncio, em 
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respeito à memória do senhor Carlos de Sousa Oliveira, membro desta 

Assembleia de Freguesia em anteriores mandatos, pela sua morte, que 

constrangeu toda a Freguesia, dado à sua boa disposição e à 

participação cívica em prol desta mesma Freguesia, e que este seja 

manifestado, pela minha pessoa como Presidente da Mesa, em nome da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, as mais sentidas condolências à 
família. ----------------------------------------------------------------------------- 

Covelas, Póvoa de Lanhoso - dois mil e catorze/junho/vinte e oito -------

A Presidente da Assembleia de Freguesia -------------------------------------  

Posto à votação o voto de pesar foi aprovado por unanimidade. ----------

Em seguida, a senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “O 

senhor Padre Couto solicitou aos membros da Junta de Freguesia para 

que estes tratassem da legalização do Salão Paroquial. Ficamos 

abismados como é que uma obra inaugurada em janeiro/dois mil e 

cinco, não estava licenciada. No dia vinte e quatro de junho de dois mil 

e catorze, deram entrada na Câmara Municipal os documentos para a 

emissão do alvará de licença de obras. Emitida que seja, será requerida 

a licença de utilização, para que o prédio possa ser inscrito na matriz e 

descrito na Conservatória. As licenças da Câmara Municipal ficaram 

isentas, já que a requerimento, para o efeito, a Câmara Municipal, em 

reunião, deliberou nesse sentido. -----------------------------------------------  

Em onze de abril de dois mil e catorze, a Junta de Freguesia emitiu 

uma certidão, declarando que o prédio em construção na Rua da 

Capela, pertença da D. Aida Cerqueira estava construído antes de um 

de junho de mil novecentos e sessenta e nove. A senhora solicitou-me 

uma reunião. A reunião teve lugar na sede da Junta de Freguesia, em 

catorze de junho de dois mil e catorze, na qual também esteve presente 
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o Filipe. Na reunião, a D. Aida queria que a Junta de Freguesia 

carimbasse com o selo branco as plantas e os alçados do projeto em 

construção, conforme o executado, o que lhe foi negado, uma vez que o 

referido prédio, antes de um de junho de mil novecentos e sessenta e 

nove, só tinha uma área de sessenta metros quadrados e apenas com 

r/chão, não cento e quarenta e três metros quadrados, com r/chão e 

andar, como atualmente. Argumentou de todas as maneiras possíveis e 

imaginárias. Diga-se que a senhora é uma habilidosa de primeira. 

Desconfiados que algo não batia certo, desloquei-me, no dia dezoito de 

junho de dois mil e catorze, à secção de obras, para falar com o senhor 

Engenheiro Guerreiro, para me inteirar de todo o processo. A situação 

do prédio é: em setembro/dois mil e doze, a proprietária conseguiu 

inscrever o prédio na matriz (número quarenta e três) com r/chão e 

andar, com a implantação de cento e quarenta e três metros quadrados. 

A partir daí começou a reconstruir o prédio, tal como se encontra neste 

momento, sem qualquer licença emitida. E o que é mais grave é o 

ampliado estar em parte em Reserva Agrícola e em parte em Reserva 

Ecológica e, por efeito de fiscalização, desde princípios de dois mil e 

treze, embargado. Nesse mesmo dia, à noite, a D. Aida solicitou-me que 

fosse no dia seguinte (dezanove de junho de dois mil e catorze), pelas 

dezasseis horas, à secção de obras, pois tinha marcado uma audiência 

com o senhor Engenheiro Guerreiro, na qual participariam ela, eu, o 

Arquiteto Paulo Macedo e a Engenheira Marta Vieira. Aceitei. Já 

conhecia o que o senhor Engenheiro lhe ia transmitir. O Arquiteto não 

apareceu. No fim dessa reunião, disse à D. Aida e à senhora Engenheira 

que resolvessem a encrenca e não me chateassem mais, tinha mais que 

fazer. A solução para o seu problema é esta: a senhora, para legalizar o 
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prédio, tem de pedir a desafetação à Reserva Agrícola e à Reserva 

Ecológica, embora não se livre das contraordenações. --------------------- 

Em vinte e cinco de junho de dois mil e catorze, o senhor Jaime Oliveira 

entregou-me uma comunicação e solicitou-me que desse conhecimento 

à Assembleia de Freguesia, o que passo a fazer: “Exmo. Senhor 

Presidente da Freguesia de Covelas -------------------------------------------- 

Ao tomar conhecimento da intervenção que V. Exa.ª fez na primeira 

sessão da Assembleia desta Freguesia, ocorrida a vinte e um de 

dezembro de dois mil e treze, apesar de não querer alimentar polémicas 

e da consideração e respeito que por si nutro, a verdade é que não 

posso ficar indiferente perante algumas afirmações proferidas que, 

mesmo com alguns factos que as sustentam, são excessivas. -------------   

Por isso, permita-me um pequeno esclarecimento. -------------------------- 

Admitindo que possa haver um entendimento diferente, optou-se por 

não efetuar de imediato reparação da carrinha, deixando para o novo 

executivo desta Freguesia a decisão do modo de a fazer (peças de 

origem, de concorrência ou usadas). -------------------------------------------  

Os pneus não andavam a romper o aço. O que, aliás, é corroborado 

pelo mecânico que tratava das reparações da carrinha. Os pneus da 

frente estavam no limite, enquanto os de trás podiam ainda fazer mais 

quilómetros. ------------------------------------------------------------------------   

A condutora da carrinha, tal como as duas anteriores (estavam 

devidamente habilitadas), foi convidada a obter a respetiva habilitação 

para conduzir a carrinha com crianças, pois isso não incumbia à Junta 

de Freguesia, qualquer responsabilidade. ------------------------------------- 

Refere-se ainda ao “pagamento por efetuar desde agosto de dois mil e 

doze de cinco mil cento e cinquenta e sete euros e sessenta e quatro 
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cêntimos”. Ora essa afirmação feita desse modo, cria a ideia, 

completamente falsa, de incumprimento das obrigações. E isso, é tanto 

injusto quanto é certo que isso, era do conhecimento seu, como 

membro da anterior Assembleia desta Freguesia. Aliás, antes das 

eleições, em reunião consigo e com o outro candidato, Sr. Adolfo da 

Cunha Oliveira, pu-lo ao corrente da situação financeira da autarquia. 

Desse modo, sabia, que não foi da responsabilidade do anterior 

executivo, a execução do referido muro e, só porque o pagamento do 

citado muro não podia ser efetuado através da Câmara Municipal, foi 

sugerido por esta que a Junta pedisse um subsídio no valor da fatura 

(cinco mil cento e cinquenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos), 

que foi aprovado e foi transferido para a Junta em prestações, sendo a 

última tranche em finais de dois mil e treze. Só por essa razão é que o 

pagamento não foi efetuado, tendo sido, no entanto, comunicado ao 

empreiteiro, antes das eleições que havia ordem de pagamento. É 

indesmentível que havia liquidez para efetuar todos os pagamentos por 

efetuar resultando depois disso, um saldo positivo. -------------------------   

Finalmente, penitencio-me pelo facto de a licença de utilização no 

transporte das crianças se mostrar caducada. Esse arrependimento 

pelo facto de confiar e não exigir o cumprimento das obrigações que 

incubem ao Secretário da Junta é enorme, e é a explicação para a 

referida falha. ---------------------------------------------------------------------- 

E, tal como Pilatos o Secretário do executivo anterior, agora membro da 

Assembleia desta Freguesia, vem dizer que desconhecia aquilo que por 

força das funções que desempenhava tinha obrigação de conhecer. Para 

ele é de toda a conveniência. ----------------------------------------------------  

Peço que este esclarecimento seja dado conhecimento, à digníssima, 

Assembleia desta Freguesia. ----------------------------------------------------- 
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Com os meus cumprimentos, Jaime Oliveira. --------------------------------  

Cumpri o solicitado, mas quero referir que hoje fazia a mesma 

intervenção”. ----------------------------------------------------------------------- 

Interveio a senhora Presidente da Mesa referindo-se que estava 

concluído o período antes da ordem do dia; que iriam ser iniciados os 

trabalhos do período da ordem do dia, com a leitura do ponto um 

“leitura e votação da ata da sessão anterior (vinte e cinco de abril 
de dois mil e catorze”. Nenhum membro fez qualquer pedido de 

intervenção sobre o mesmo. A senhora Presidente da Mesa colocou-o à 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ----------------------  

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois “autorização para a celebração de 
acordos/contratos, ao abrigo da alínea g), do número um, do artigo 
nove, do anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, 
de doze de setembro, e do Regimento da Assembleia de Freguesia 
de Covelas: alínea a) Acordo de execução de delegação de 
competências na Freguesia de Covelas em matéria de limpeza das 
vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros”. Depois passou a 

palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. -----------------------

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão extraordinária, da Junta de 

Freguesia, em vinte e cinco de junho de dois mil e catorze, por 

unanimidade. Explicou todos os pormenores. Não havendo qualquer 

pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à votação este 

ponto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O referido 

documento composto por seis folhas fica arquivado na pasta dos anexos 

das atas da Assembleia de Freguesia de Covelas, rubricado e assinado 
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pela senhora Presidente, pela senhora Primeira Secretária e pelo senhor 

Segundo Secretário, desta Assembleia de Freguesia. ------------------------ 

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto dois ”autorização para a celebração de 
acordos/contratos, ao abrigo da alínea g), do número um, do artigo 
nove, do anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, 
de doze de setembro, e do Regimento da Assembleia de Freguesia 
de Covelas: alínea b) Contrato interadministrativo de delegação de 
competências na Freguesia de Covelas em matéria de manutenção, 
conservação e reparação de vias municipais, conforme estabelecido 
na alínea bb), do número um, do artigo trinta e três, do anexo I, da 
Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro”. 

Passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. -----------

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão extraordinária, da Junta de 

Freguesia, em vinte e cinco de junho de dois mil e catorze, por 

unanimidade. Explicou todos os pormenores. Não havendo qualquer 

pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à votação o 

referido ponto, sendo este aprovado por unanimidade. O referido 

documento composto por seis folhas fica arquivado na pasta dos anexos 

das atas da Assembleia de Freguesia, assinado e rubricado pela 

senhora Presidente, pela senhora Primeira Secretária e pelo senhor 

Segundo Secretário, desta Assembleia de Freguesia. ------------------------ 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto três “deliberação sobre proposta do executivo 
de um donativo ao Conselho Económico Paroquial de Covelas, 
destinado às festas de S. Julião de Covelas/dois mil e catorze”. 

Passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. -----------  
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária da Junta 

de Freguesia, em um de maio de dois mil e catorze. Não havendo 

qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à 

votação o referido ponto, sendo este aprovado por unanimidade. O 

referido documento composto por uma folha fica arquivado na pasta 

dos anexos das atas da Assembleia de Freguesia de Covelas, assinado 

pela senhora Primeira Secretária, desta Assembleia de Freguesia. ------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro “deliberação sobre proposta do 
executivo de condolências à família sempre que ocorra um óbito na 

Freguesia”. Em seguida, a senhora Presidente da Mesa deu a palavra 

ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. Este, no uso da palavra, 

referiu: “O documento agora em discussão foi rejeitado na última 

Assembleia de Freguesia, em virtude do então texto apresentado 

apresentar certas lacunas e não ser muito eficaz para o pretendido. O 

que na altura concordei. Na sessão ordinária da Junta de Freguesia, em 

um de maio de dois mil e catorze, retificou-se o texto, que mereceu 

aprovação por unanimidade”. Não havendo qualquer pedido de 

intervenção, a senhora Presidente da Mesa pôs à votação o referido 

ponto, sendo este aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por uma folha fica arquivado na pasta dos anexos das atas da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, assinado pela senhora Primeira 

Secretária, deste órgão de Freguesia de Covelas. ----------------------------- 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto cinco “análise da atividade da Junta de 
Freguesia bem como à sua situação financeira, conforme o disposto 
na alínea g), do número dois, do artigo vinte e dois, do Regimento 
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da assembleia de Freguesia de Covelas, de vinte e um de dezembro 

de dois mil e treze”. Em seguida, a senhora Presidente da Mesa deu a 

palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. Este, no uso da 

palavra, referiu: “No seguimento das informações prestadas em 

anteriores sessões da Assembleia de Freguesia sobre os pagamentos em 

atraso, chegou-nos, no dia vinte e três de junho de dois mil e catorze, a 

segunda via da fatura para o pagamento de sessenta e seis euros e 
quarenta e dois cêntimos, da SOPRESTIGIO - BANDEIRAS, LDA., 

importância que estava por liquidar desde dezasseis de maio de dois mil 

e treze. ------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de algumas reuniões, da troca de mails, de ofícios e ainda com a 

ajuda do senhor Deputado Nuno Reis, que teve um papel importante 

perto das Estradas de Portugal, chegou-se a um acordo entre as 

Estradas de Portugal e a Câmara Municipal, sobre a questão da Rua da 

Rita. Dessa sorte, as Estradas de Portugal vão entregar a estrada (Rua 

da Rita) ao domínio da Câmara Municipal, juntamente com uma verba 

de vinte e cinco mil euros para o arranjo da derrocada. O protocolo 

deve ser efetuado em breve. Assim, logo que seja assinado o protocolo 

da cedência da estrada à Câmara Municipal será executado o muro 

conforme a informação que foi prestada na sessão anterior da 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

Conforme o informado em vinte e cinco de abril de dois mil e catorze, a 

candidatura que fizemos a trinta de dezembro de dois mil e treze para 

dois homens, ao abrigo do CEI-Património, foi aprovada no dia dois de 

junho de dois mil e catorze. Conseguimos, desta forma, os dois 

colaboradores e fizemos o contrato com o IEFP-IP. Desde o dia vinte e 

três de junho de dois mil e catorze, um dos homens começou a 

trabalhar (o Sr. Borges), o outro (Sr. Agostinho) começará no dia um de 
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julho de dois mil e catorze, colaboração que se prolongará até trinta de 

junho de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------ 

Como a candidatura não estava cabimentada, no dia vinte e um de 

maio de dois mil e catorze, efetuamos uma nova candidatura, ao abrigo 

do Contrato Emprego Inserção, para a colocação de um colaborador, 

uma vez que os trabalhos da limpeza dos caminhos estavam 

praticamente parados. A candidatura foi aprovada no dia vinte e três de 

junho de dois mil e catorze. Em vinte e seis de junho de dois mil e 

catorze, anulamos a candidatura, porque entendemos que três homens 

para a Freguesia eram demasiado e a Junta de Freguesia teria de pagar 

mensalmente duzentos euros + almoço + seguro + deslocação. ----------- 

No dia trinta de abril de dois mil e catorze, tivemos uma reunião na 

sede da Junta de Freguesia a pedido da D. Aida Cerqueira e do senhor 

Manuel Gonçalves, para solucionar um problema antigo relacionado 

com as águas pluviais que afetam a propriedade da D. Aida e a Mata 

das Quintães. Na reunião, foi decido irmos ao local no dia dois de maio 

de dois mil e catorze, para nos inteirarmos melhor da situação. Decidiu-

se então fazer um protocolo entre as partes (cfr. DOC UM), protocolo 

que foi distribuído a todos os membros da Assembleia de Freguesia. O 

protocolo visa cessar o conflito entre as partes, pois julgamos que, na 

altura (há mais de vinte anos), a solução encontrada não foi a melhor, 

corrigindo-se agora, com esta nova solução. ---------------------------------- 

Foi feito um pequeno arranjo na Rua do Moinho (desde o Moinho à casa 

dos Nichos). ------------------------------------------------------------------------ 

De acordo com o informado na última Assembleia de Freguesia, sobre o 

prédio na Rua do Souto, cumpre-nos dizer: na reunião do dia seis de 

maio de dois mil e catorze, na Câmara Municipal, com o senhor 

Vereador Doutor Armando Fernandes, com a presença dos proprietários 
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e o senhor Presidente da Junta, ficou vincada a pretensão dos 

proprietários, em celebrarem o protocolo com a Junta de Freguesia, 

para o alargamento da Rua do Souto, na extensão das suas 

propriedades. Decidiu-se fazer um levantamento topográfico, para 

melhor estruturar o protocolo. O protocolo está já definido e em breve 

será assinado. ----------------------------------------------------------------------

Pagamos mais duas prestações do contrato da Rua da Ribeirinha. A 

quinta prestação, no valor de seis mil seiscentos e vinte e dois euros e 

cinquenta cêntimos, paga a trinta de abril de dois mil e catorze; a sexta 

prestação, no valor de seis mil seiscentos e vinte e dois euros e 

cinquenta cêntimos, paga a vinte e nove de maio de dois mil e catorze. 

Na próxima segunda-feira (trinta de junho de dois mil e catorze), vamos 

pagar a sétima prestação, no valor de seis mil seiscentos e vinte e dois 

euros e cinquenta cêntimos, -----------------------------------------------------

No dia vinte e um de maio de dois mil e catorze, pagamos cento e vinte 

euros, à SOCIPOVOA, para a reparação da máquina de cortar relva. ----

Em Vinte e oito de maio de dois mil e catorze, recebemos do Grupo 

Desportivo de Covelas uma comunicação a informar a Junta de 

Freguesia da denúncia do protocolo antes celebrado entre a edilidade e 

o referido grupo, quanto à utilização do edifício da antiga escola 

primária, a partir daquela data. -------------------------------------------------

A MEO já instalou o telefone no exterior do edifício da Junta de 

Freguesia (parede frontal à Rua do Soutal), ao abrigo do Serviço 

Universal de Comunicações Eletrónicas – Oferta de Postos Públicos, 

conforme a informação prestada na Assembleia de Freguesia anterior. --

Em vinte e cinco de junho de dois mil e catorze, adquirimos uma moto 

roçadora (kawasaki), na MOTO JORGE – Monsul, no valor de 

quatrocentos e cinquenta euros. ---------------------------------------------
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Na sequência da informação prestada na sessão da Assembleia de 

Freguesia anterior, sobre a correção da rotunda do Largo da Igreja 

(reduzi-la um bom pedaço), esclarece-se que os trabalhos começaram 

no dia vinte e seis de junho de dois mil e catorze, sem qualquer despesa 

para a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------

A Conta corrente da Junta de Freguesia é neste momento de cinco mil 

cento e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos. ----------------

Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia de Freguesia de 

Covelas ficou inteirada. --------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa deu por concluído o período da ordem do 

dia e abriu, de imediato, o período de intervenção destinado ao público. 

Dirigiu-se aos assistentes, perguntou quem queria intervir. ---------------

Interveio o senhor José Daniel dos Santos Coutinho que referiu: “Na 

anterior Assembleia quando o senhor Adolfo Oliveira questionou o 

senhor Presidente da Junta sobre a máquina de filmar, fiquei com 

dúvidas sobre tal questão, pelo que peço ao senhor Presidente da Junta 

que esclareça se na altura da tomada da posse foi entregue a referida 

máquina. Aproveito ainda para pedir que me esclareça se nessa altura 

existia algum inventário da Junta de Freguesia, já que é obrigatório que 

ele exista”. --------------------------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Junta de Freguesia afirmou que a 

máquina de filmar sempre esteve nas instalações da Junta de 

Freguesia. De seguida, acrescentou: “Na Junta de Freguesia não existe 

qualquer inventário. O executivo está a trabalhar para a execução do 

inventário da Junta de Freguesia, mas vai ser demorada a sua 

elaboração, mercê da correção dos imóveis da Junta de Freguesia”. -----

O senhor José Daniel dos Santos Coutinho pediu novamente a palavra. 
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Concedida que lhe foi, pela senhora Presidente da Mesa, disse: 

“Pergunto ao senhor Adolfo Oliveira, que foi Secretário da Junta de 

Freguesia de Covelas, trinta e tal anos, porque é que nestes anos todos 

não se fizeram o inventário”. -----------------------------------------------------

Tomou A palavra a senhora Presidente da Mesa que achou 

extemporânea a pergunta, uma vez que se dirigia aos executivos 

anteriores, fora das competências deste mandato, por isso uma 

pergunta que deveria ter sido feita em anteriores mandatos. O senhor 

Adolfo Oliveira foi candidato às últimas eleições e é agora membro desta 

Assembleia de Freguesia, não membro da Junta anterior. --------------  

A senhora Presidente da Mesa deu por terminado o período de 

intervenção destinado ao público. Colocou à consideração do plenário a 

aprovação da ATA em minuta, sendo esta aprovada por unanimidade. 

Desejou a todos os presentes a continuação de bom fim de semana e 

deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, às vinte e três 

horas e dez minutos. --------------------------------------------------------------  

Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada, por os membros desta Assembleia de Freguesia presentes. ----

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

 
 

 

 

 

 

 

 


