
 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

  

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data:30-06-2019        Ata: 2/2019 

 

Presenças: 

Emanuel Eduardo Morais da Fonte 

Celeste João Pires Rodrigues  

Nelson Alberto da Veiga Rodrigues 

Luís dos Santos Medeiros 

Andreia Teresa Gomes Pires 

Tânia Helena Pinheiro 

 

Local: Sede da Junta de Freguesia 

Hora de início: 14h30min 

Hora de término: 15h45min 

Secretariou, Celeste Rodrigues, 2º Secretário da Junta de Freguesia 

 

 

Ordem de Trabalhos 

 

1. Período Antes da ordem do dia 

2. Ordem do dia 

2.1 Ata da Reunião Anterior 

- Deliberação 

2.2 Transferência de competências dos Municípios para os órgãos das Freguesia 

(Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril) 

- Deliberação 

3. Período Reservado ao Público 

 



 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA VERDE 

1. Período Antes da ordem do dia 

Não houve intervenções 

2. Ordem do dia 

2.1. Ata da reunião anterior  

A Ata da reunião anterior foi lida pela Senhora Secretária da Assembleia de 

Freguesia e aprovada, por unanimidade, que seguidamente foi assinada por todos 

os elementos. 

 

2.2 Transferência de competências dos Municípios para os órgãos das Freguesia 

(Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril) 

Refere o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril o reforço de competências das autarquias locais, 

bem como das suas estruturas associativas, numa lógica de descentralização e subsidiariedade, 

salvaguardando melhor o interesse dos cidadãos e das empresas que procuram da parte da 

Administração pública uma resposta pronta, ágil e adequada. 

Sendo as freguesias as autarquias locais que se encontram mais próximos dos cidadãos, possuem 

um papel essencial da democracia de proximidade e de igualdade no acesso aos serviços públicos, 

procurando, também, contribuir para o desenvolvimento das regiões mais periféricas e do 

interior, assim assegurando maior coesão territorial. 

Desta forma, o presente Decreto-Lei concretiza a transferência de competências dos municípios 

para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º2 do artigo 38.º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto. 

Depois de analisar o Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de abril, e de não se encontrar devidamente 

especificada a contrapartida financeira, nem a junta de freguesia possuir quadro de pessoal, foi 

deliberado, por unanimidade, não aceitar esta transferência de competências para a Junta de 

Freguesia de Vila Verde, ao longo dos anos de 2019 e 2020. 

Esta ata deve ser enviada à Câmara Municipal de Vinhais assim como à DGAL. 

3. Período Reservado ao Público 

Não houve intervenções 

 

Vila Verde, 30 de junho de 2019. 
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O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

Emanuel Eduardo Morais Da Fonte 

 

Secretária da Assembleia de Freguesia 

 

Celeste João Pires Rodrigues 

 

Vogal 

 

Nelson Rodrigues 

 

Vogal 

 

Luís dos Santos Medeiros 

 

Vogal 

 

Tânia Helena Pinheiro 

 

Vogal 

 

Andreia Teresa Gomes Pires 


