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AMENGOS O/SDo

Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
Data da Reunião: 20 de dezembro de 2022

Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENCAS:

Presidente: óscardos Santos Ventura

Secretário: Anabela de Campos Alegre

Tesoureiro: Francisco António Ferreira da Fonte

Início de Reunião: dezanove horas e trinta minutos

Encerramento: vinte e uma horas

Resumo Diário da Tesouraria: 101.374,31(cento e um mil, trezentos e setenta e quatro euros, e
trinta e um cêntimos).

Obs:
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Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas e trinta minu-
tos, reuniu na sua sede, sita na Rua das Palmeiras em Tamengos, o executivo da União de Freguesias de
Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, composto por óscardos Santos Ventura na qualidade de Presidente;
Anabela de Campos Alegre, Secretária; e Francisco António Ferreira da Fonte, Tesoureiro, em reunião
pública extraordinária, nos termos do artigo 200. Da Lei no.75/2013 de 12 de Setembro, na sua redação
atual para discutir e deliberar sobre assuntos de interesse para a mencionada União de Freguesias.--
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo; —

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -—

ORDEM DOS TRABALHOS. -

PONTO UM: Apresentação, análise e aprovação das Propostas de Orçamento Previsional e (PPI) Plano
Plurianual de Investimentos, para o exercício económico do ano de dois mil e vinte e três.---—-

PONTO DOIS: Apresentação, análise e aprovação da Proposta do Mapa de Pessoal para o exercício do
ano económico de dois mil e vinte três.—
PONTO TRÊS: PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃODE NOME A VIA PUBLICA (TRAVESSA DA VARZEA)
SITUADA NA LOCALIDADE DE TAMENGOS.
PONTO QUATRO: PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE NOME A VIA PUBLICA (RUA DOS ÁCERES)
SITUADA NA LOCALIDADE DE TAMENGOS.—
PONTO CINCO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO A UM CAMINHO DE LIGAÇÃO À RUA DO CENTRO
CULTURAL DE ÓIS DO BAIRRO- REQUERIMENTO DO SR. ANTÓNIO FERNANDES LAGOA.---—-—
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela cons-
tante.—
(OI PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Foi presente a proposta para o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o exercicio do ano
económico de dois e vinte e dois , nos termos consignados na alinea a) do no.1, do afligo 16a da Lei
n0.75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual. A mencionada proposta orçamental assume um total
geral de 229.446,63 €(duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e sessenta e três
cêntimos) quer no orçamento da receita, quer no orçamento da despesa, tendo sido aprovada por
unanimidade devendo ser submetida á Assembleia de Freguesia para apreciação, discussão e
aprovação.—
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Foi presente a proposta do Mapa de Pessoal para o exercício do ano económico de dois mil e vinte e três,
tendo o executivo apreciado e deliberado a sua aprovação por unanimidade e submetê-lo à Assembleia de
Freguesia para apreciação e aprovação nos termos da alinea m) do no.1, do artigo 90 da Lei no.75/2013 de
12 de setembro , na sua atual redação.
(03) PONTO UM DA ORDEM DO
No uso da competência, alínea w), do no1) do are160) da Lei 75/2013, de 12 de setembro atualizada, foi
apresentada e esclarecida pelo senhor presente da Junta da União de Juntas de Freguesia de Tamengos
Aguim e Óis do Bairro a PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃODE NOME (TRAVESSA DA VARZEA) DE VIA PÚ-
BLICA SITA NA LOCALIDADE DE TAMENGOS ao Executivo conforme documentos anexos. Após análise

e esclarecimentos do assunto, o Executivo deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta, e nos
devidos termos apresentar a mesma à reunião de Assembleia de Freguesia do próximo dia 30/1212022.----
(04) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:——
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Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
No uso da competência, alínea w), do no1) do are160) da Lei 75/2013, de 12 de setembro atualizada, foi
apresentada e esclarecida pelo senhor presente da Junta da União de Juntas de Freguesia de Tamengos
Aguim e Óis do Bairro a PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃODE NOME (RUA DOS ÁCERES) DE VIA PÚBLICA
SITA NA LOCALIDADE DE TAMENGOS ao Executivo conforme documentos anexos. Após análise e es-clarecimentos do assunto, o Executivo deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta, e nos devi-
dos termos apresentar a mesma à reunião de Assembleia de Freguesia do próximo dia 30/1212022—
(05) PONTO UM DA ORDEM DO
No uso da competência, alínea w), do no 1) do are160) da Lei 75/2013, de 12 de setembro atualizada, foi
apresentada e esclarecida pelo senhor presente da Junta da União de Juntas de Freguesia de Tamengos
Aguim e Óis do Bairro a PROPOSTA E A PRETENSAO DO SR. ANTÓNIO FERNANDES LAGOA, em
conformidade com todas as peças técnicas e documentos anexos. O Executivo após análise e
esclarecimentos do assunto, deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta, e nos devidos termos
apresentar a mesma à reunião de Assembleia de Freguesia do próximo dia 30/12/2022.—
PROPOSTA DE APROVAÇÃO, EM MINUTA, DAS DELIBERAÇÕES REFERENTES AOS PONTOS
CORRESPONDENTES AOS ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: —

Finalizados os assuntos da ordem do dia, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia propôs, nos termos
do n.03 do art.0 57.0 do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada, a aprovação
em minuta das deliberações referentes aos pontos correspondentes aos assuntos da ordem do dia. -—-

Atenta a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o executivo deliberou,
aprovar por unanimidade, aprovar as sobreditas deliberações em minuta, para produzir efeitos imediatos
nos termos do n.03 do art.0 57.0 do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada. -

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas
vinte e uma horas.
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. —

Tamengos,20 de dezembro de 2022

O Executivo,

(óscar dos Santos Ventura)

(Gã5êtãde-eampos-Aleg

(Francisco António Ferreira da Fonte)
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