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ACTA Nº 3 
 
 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 

---------- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, na sede da 

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, pelas vinte e uma horas e dez minutos, realizou-se a 

Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------- 

---------- 1º Ponto – Discussão e Votação do Regimento da Assembleia de Freguesia 

---------- 2º Ponto – Discussão e Votação do Orçamento para 2006 e Grandes Opções   

---------- do Plano -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes membros que 

compõem a Assembleia de Freguesia: --------------------------------------------------------------------- 

       António José Dias Canhoto – Presidente ------------------------------------------------------- 

       Liliana D’Assunção Gata Gaspar – 1ª Secretária --------------------------------------------- 

       Amândio Fernandes Pinto – 2º Secretário ----------------------------------------------------- 

       José Fernando da Conceição Farinha Pereira -------------------------------------------------- 

       Fernando de Matos Lopes ------------------------------------------------------------------------ 

       Daniel Ferreira Gaspar ---------------------------------------------------------------------------- 

       Virgílio do Rosário Rafael ----------------------------------------------------------------------- 

       Maria de Fátima Conde Búzio Mendes Duarte ------------------------------------------------ 

       Carlos Jorge Raposo Costa ----------------------------------------------------------------------- 

       João Ricardo Fernandes Frazão Moreira de Oliveira ----------------------------------------- 

       Pedro Miguel Nunes da Silva -------------------------------------------------------------------- 

       Manuel Nazaré Luís ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Faltando o Sr. Henrique da Cunha Pereira, membro da bancada do Partido Socialista, 

tendo sido entregue à mesa a justificação de falta do mesmo. ------------------------------------------ 

---------- Tendo sido enviadas para esta sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia, 

convocatórias individuais aos membros que a compõem, foram também afixados editais, em 

tempo, nos lugares públicos da Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, com o anúncio do dia, 

hora e local da reunião e a respectiva ordem de trabalhos. ---------------------------------------------- 
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---------- Em representação do órgão executivo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de 

Fátima, estiveram presentes: o Presidente Manuel Pereira Bilreiro, o Secretário José David da 

Silva Ribeiro e o Vogal Carlos Alberto Machado. ------------------------------------------------------- 

---------- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à sessão, começando por informar 

os elementos de todos os Partidos Políticos, de que a partir desta sessão irá ser feita rotatividade 

na intervenção dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ordem de Trabalhos ------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A ordem de trabalhos da presente sessão foi estabelecida como se segue e consta da 

convocatória e edital arquivados nesta Secretaria. ------------------------------------------------------- 

---------- 1º Ponto – Discussão e Votação do Regimento da Assembleia de Freguesia.  

---------- O Presidente começou por dar a palavra ao porta-voz da bancada da C.D.U. ------------- 

  Coligação Democrática Unitária – Manuel Nazaré Luís, membro da Coligação 

Democrática Unitária, o qual começa por dizer que em relação às alterações feitas ao 

Regimento, não se deve ocupar mais tempo, com esse assunto, visto que todos os 

elementos que se reuniram estão de acordo com as alterações feitas no mesmo. --------- 

  Bloco de Esquerda – Fátima Búzio, acrescentou que é da mesma opinião, já foi 

discutido apenas aguarda a votação. ------------------------------------------------------------- 

  Partido Social Democrata – Carlos Costa declarou que, nada há a acrescentar, uma vez 

que já foi tudo dito. -------------------------------------------------------------------------------- 

  Partido Socialista – José Fernando Pereira, adiante que tudo o que havia a dizer já foi 

dito pelos colegas de bancada. ------------------------------------------------------------------- 

----------O Presidente da Assembleia adiantou ainda, que na alínea e) do Artº 20º, uma das 

palavras que compõem a frase “ordem, disciplina, acatar”, eram palavras muitos fortes, tendo 

achado por bem retirar a frase “acatar a autoridade do Presidente da Assembleia”, embora o 

mesmo não considere assim, uma palavra tão forte e espera que ao longo do mandato, a mesma, 

não venha a ser utilizada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Votação do Regimento ---------------------------------------------------------------------------- 

O Regimento foi aprovado por unanimidade, com doze votos a favor, seis votos do Partido 

Social Democrata, três do Partido Socialista, dois do Bloco de Esquerda e um da Coligação 

Democrática Unitária. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 2º Ponto – Discussão e votação do Orçamento para 2006 e Grandes Opções do Plano  

---------- O Presidente tomou a palavra dizendo que todos os elementos dos Partidos Políticos 

tinham em seu poder um exemplar do referido Orçamento e que afinal era o mesmo, uma vez 

que os erros detectados, não existiam no Orçamento, mas sim na nota explicativa. ----------------- 

---------- Em seguida o Presidente deu a palavra ao porta voz do Bloco de Esquerda: -------------- 
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  Bloco de Esquerda – Fátima Búzio começa por dizer que já tinham analisado 

anteriormente o orçamento, embora não concordassem com a distribuição que se 

encontrava feitas em algumas rubricas, nomeadamente, na educação, fazendo votos 

para que com a experiência, se possa melhorar no futuro. ---------------------------------- 

  Coligação Democrática Unitária – Manuel Nazaré Luís, considerou que o orçamento 

não estando perfeito estava aceitável e nada mais teria a dizer. ---------------------------- 

  Partido Social Democrata – Carlos Costa tomou a palavra dizendo que está de 

acordo em que a distribuição poderia ter sido elaborada de forma diferente mas que 

como primeiro orçamento, está aceitável e nada mais tem a dizer. ------------------------ 

  Partido Socialista – José Fernando Pereira disse que os outros elementos já tinham 

referido o que também considerava, em relação à distribuição do valor das rubricas, 

mas, que em virtude de este ser o primeiro orçamento, está aceitável e que 

futuramente se possa fazer melhor. Considerando que o Partido Socialista não teve 

envolvimento na elaboração do mesmo, a posição dos mesmos será de abstenção, não 

inviabilizando o orçamento. --------------------------------------------------------------------- 

---------- Votação do Orçamento para 2006 e Grandes Opções do Plano --------------------------- 

---------- O orçamento foi aprovado por maioria, com seis votos a favor do Partido Social 

Democrata, dois votos a favor do Bloco de Esquerda, um voto a favor da Coligação 

Democrática Unitária e três abstenções do Partido Socialista. ------------------------------------- 

---------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão eram vinte e uma 

horas e vinte cinco minutos e para constar se lavrou a presente acta que depois de lida e 

aprovada vai ser assinada pelo Presidente e por mim Maria Palmira Beato Cardoso Garcia 

Domingues, assistente administrativa principal, que a lavrei. ------------------------------------- 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


