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ATA RESUMO Nº 54 
 
Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas, na 

sede da Junta de Freguesia Mina de Água, sita na Pct. Moinho da Boba n.º 10 C, reuniu 

a Junta de Freguesia de Mina de Água, em sessão extraordinária, tendo estado presente 

o Presidente Joaquim Marques Rocha, o Vogal Tesoureiro Nuno Rocha, o Vogal 

Secretário Maria Laura Rodrigues e os Vogais Luís Filipe Pires, Adelaide Fontes do 

Espírito Santo Cruz, António Silva e Domingos Silva. ------------------------------------------------

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

Verificadas as presenças e a existência de quórum, o Presidente deu início aos 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a seguinte Ordem de Trabalhos: ------ 

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

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

1. Aprovação da Ata n.º 53; ------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Proposta n.º 43/2019 – Atribuição de apoios sociais a indivíduos/famílias em 

situação de carência económica; ----------------------------------------------------------------------- 
 

3. Proposta n.º 44/2019 – Aquisição de baias de proteção; ------------------------------------ 
 

4. Proposta n.º 45/2019 – Aquisição de vitrina de afixação. ----------------------------------- 

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

Período da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Aprovação da Ata n.º 53. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------

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

2. Proposta n.º 43/2019 – Atribuição de apoios sociais a indivíduos/famílias em 

situação de carência económica. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Proposta n.º 44/2019 – Aquisição de baias de proteção; ------------------------------------ 

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

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------

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

4. Proposta n.º 45/2019 – Aquisição de vitrina de afixação. ----------------------------------- 

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

Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- 

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

Por nada mais haver a tratar, o Presidente Joaquim Marques Rocha deu por encerrada a 

reunião, pelas doze horas, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida e 

aprovada vai ser assinada e rubricada pelo Presidente e pelo assistente técnico Maria do 

Céu Gama, que a redigiu.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 


