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ATA NÚMERO CINCO 

No dia doze de dezembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

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 nove de 

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

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

abrigo da alínea g), do número um, do artigo nono, 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: --------------- 

 Acordo de execução de delegação de competências na Junta de 

Freguesia de Covelas em matéria de limpeza das vias e espaços 

públicos, sarjetas e sumidouros. -------------------------------------------- 

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

abrigo da alínea g), do número um, do artigo nono, 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: --------------- 

 Contrato interadministrativo de delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Covelas, previsto no artigo centésimo vigésimo, do 
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anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de 

setembro e contrato de atribuição de subsídio. --------------------------- 

a) Contrato interadministrativo de delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Covelas em matéria de manutenção, conservação e 

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

do número um, do artigo trigésimo terceiro, do anexo I, da Lei 

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

b) Contrato de atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Covelas.-  

PONTO QUATRO: Apreciação e votação da segunda revisão ao 

orçamento das receitas e despesas do ano de dois mil e catorze. ---------- 

PONTO CINCO: Apreciação e votação do orçamento das receitas e 

despesas para o ano de dois mil e quinze. ------------------------------------- 

PONTO SEIS: Apreciação e votação do plano plurianual de 

investimentos para o ano de dois mil e quinze. ------------------------------- 

PONTO SETE: 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: Fernando Lemos Coelho, 

Adolfo da Cunha Oliveira, Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela 

Coutinho Gonçalves. -------------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------------------------- 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

53 
 

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

Presidente da Mesa passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “Em seguimento às 

informações sobre a legalização do Salão Paroquial, nas anteriores 

Assembleias de Freguesia, informa-se que foi emitido o alvará de 

autorização de utilização de edifício número sessenta e seis/dois mil e 

catorze, de trinta e um de outubro de dois mil e catorze. -------------------  

Dou os parabéns à Mónica e à Susana (grupo aeróbica) pela atuação na 

Póvoa de Lanhoso. Refiro a mensagem que a Dra. Gabriela Fonseca me 

enviou no dia seis de dezembro de dois mil e catorze, a qual diz: 

“Covelas está de parabéns pelo espetáculo de ontem (cinco de dezembro 

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

Quero felicitar todos os elementos que compõem esta Assembleia de 

Freguesia pela disponibilidade que demonstram ao longo de todo o ano 

na participação das sessões da Assembleia de Freguesia. Todos têm os 

seus afazeres, mas estão sempre disponíveis para marcarem presença, 

com um espirito contributivo e democrático, para a contribuição de 

melhorar cada vez mais a nossa terra. ----------------------------------------- 

Ontem (onze de dezembro de dois mil e catorze) assinei um protocolo 

para a obtenção de quatro mil trezentos e vinte e cinco euros, para as 

contas da Junta de Freguesia, dinheiro esse que procedia do acordo de 

execução, mas com um bocado de esforço e da compreensão do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, lá consegui a importância referida, o 

que nesta altura faz toda a diferença. ------------------------------------------ 

Estão na tipografia a serem feitos os calendários e o cartão de boas 

festas, para serem distribuídos, como no ano passado (porta a porta), 
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com a particularidade de este ano o cartão de boas festas ir em nome da 

Assembleia e Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O executivo deseja a todos aqui presentes um Santo e Feliz Natal, com 

muita saúde, paz e amor na companhia de todos os seus queridos, bem 

como um Ano Novo de dois mil e quinze, com muita coragem, paz, 

fraternidade e amor. São os votos de todo o executivo”. --------------------  

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra à senhora Mónica 

Costa. Esta começou por agradecer as palavras do senhor Presidente da 

Junta de Freguesia e informou que, na DiverLanhoso, nos próximos 

dias vinte de dezembro e vinte e oito de dezembro, o programa da tarde 

da RTP (“Aqui Portugal”) e da SIC (“Portugal em Festa”), terão a 

participação do grupo “Diamonds Dance” nos referidos programas. ------  

Acrescentou ainda que convidava todos os presentes a assistirem a 

estas atuações, bem como, no domingo (vinte e um de dezembro de dois 

mil e catorze), neste edifício, a partir das quinze horas, à festa de Natal 

das crianças, que vai ser um espetáculo lindo, com menos tempo de 

duração do que o do ano passado, devido ao crisma que ocorrerá nesse 

dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida a senhora Presidente da Mesa referiu 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. -----------------------  

O senhor Adolfo Oliveira pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, referiu que a ata não mencionava o tema 

das abelhas asiáticas que foi falado na última sessão. ----------------------  

A senhora Presidente da Mesa concordou com a observação do senhor 

Adolfo de Oliveira e referiu que ficaria nesta ata a menção em falta. De 
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seguida colocou a ata à votação, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois. 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 ordinária, da Junta de Freguesia, 

em dois de dezembro 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, acabando o 

mesmo por ser aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por seis folhas 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 retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três. 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 ordinária, da Junta de Freguesia, 

em dois de dezembro 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, acabando o 

mesmo por ser aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por dez folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, assinado pela senhora Primeira 

Secretária, desta Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- 
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Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro. Passou a palavra ao senhor Presidente 

da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado na sessão ordinária da Junta de Freguesia, em 

dois de dezembro 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, acabando o 

mesmo por ser aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por seis folhas 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 cinco. Em seguida, a senhora Presidente da 

Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia. --------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado na sessão ordinária da Junta de Freguesia, em 

dois de dezembro 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, acabando o 

mesmo por ser aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por sete folhas 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 seis. Em seguida, a senhora Presidente da Mesa 

deu 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 na sessão ordinária da Junta de Freguesia, em 

dois de dezembro 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, acabando o 

mesmo por ser aprovado por unanimidade. O referido documento 

composto por três folhas 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 sete. Em seguida, a senhora Presidente da Mesa 

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

O senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, 

explicou todos os pormenores. Não havendo qualquer pedido de 

intervenção, a Assembleia de Freguesia de Covelas ficou inteirada. O 

referido documento composto por seis folhas fica arquivado na pasta 

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

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

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. --------------- 

Não havendo qualquer pedido de intervenção, 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 

umas boas festas e deu por encerrada a sessão da Assembleia de 

Freguesia, às vinte e duas horas e quinze minutos. -------------------------  
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Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


