
ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINARIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AGUADA DE

CIMA, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE

MARçO DE DOIS MIL E DÊZ

Aos vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas dezanove horaso realizou-

se a primeiraSessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de Aguada de Cima' na sua

sede sita no edifïcio da Junta de Freguesia, na Praça de Santa Eulália em Aguada de Cima'

presidida pelo senhor presidente dússembleia Alexandre José Gomes da costa, estando

presentes a primeira secretaria Maria orlanda Pinto Duarte Almeida, segundo secretário

Ramiro Manuel Gomes Abrantes e os vogais Jorge Miguel de oliveira Abrantes, cátia

Soraia paulo de oliveira, José António Gomes Clemente, Irene José de Almeida Henriques'

Maria da Graça de oliveira Almeida Martins e Ricardo Jo1é de Almeida Amaral' o órgão

executivo fez-se representar pelos elementos, presidente Heitor Pereira Abrantes Gamrço'

,arir*io Flávio de Jesus e santos e tesourËira Paula Alexandra da costa Figueira' A

reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:

l(um) - PrimeiriRevisão Orçamental do ano 20,10'

2(dois) - Autori zaçáo para obtenção de Fmpréstimo.

Aberta a sessão pelo senhor presidente da Assembleia, o mesmo informou que segundo a

Lei, nas Assembleias Extraordinárias não há ponto antes da ordem de trabalhos nem

intervenção do Público.
De seguida prõcedeu-se à leitura da Acta da Assembleia anterior, tendo esta sido lida e

assinada em virtude de já ter sido aprovada em minuta. --------

Na posse da palavra, o presidente da Assembleia informou, QU€ as actas da Assembleia de

Freguesia, deste mandato j; r; encontram disponíveis no site da Junta de Freguesia,

podãndo assim ser consultadas por todos os membros e por quem o desejar' --------



O presidente da Assembleia deu então início ao ponto Um da ordem de trabalhos, dando a

palavra ao executivo gu€, na voz de Flávio Santos que efectuou uma síntese das

modificações ao orçurn.rrto da despesa e da receita, que deram origem à primeira Revisão

Orçamenial do ano de dois mil e de z, no valor de Nove mil trezentos e quarenta e cinco

euros.
Foi então posto a votação o ponto uM tendo sido aprovado por unanimidade.

O presidente da Assembleiá passou então para o Ponto DOIS, referente à autorização para

obtenção de um Empréstimo e deu a palúa ao secretário do executivo Flávio Santos, que

explicou que a necessidade do -.r*õ se deve ao volume da dívida, cerca de trinta e nove

mil euros e ao atraso na aprovação do Orçamento Municipal, que consequentemente impede

a Câmara de elaborar protocolos e efectuar as transferências de verbas' nomeadamente o

valor da abertura da variante e na necessidade urgente do reforço do fundo de maneio para

poder solver alguns compromissos de fornecedores em rnaior dificuldade. Informou

também que o referido empréstimo será de seis mil e seiscentos euros' obtido e pago

durante o exercício de dois mil e dez. -"'-

Usando da palavra o Sr. José António Clemente, questionou se a dívida foi contraída no

período próximo das eleições, o que foi confirmado pelo executivo. Retomando a palavra o

Sr. José António disse que estavá esclarecido. O Sr. Flávio Santos solicitou a palavra para

informar a Assembleia ã puru que não surgissem mal entendidos, que as contas da Junta

estão e sempre estiveram controiadas. Esclareceu também que a Junta no final do ano devia

cerca de quarenta e cinco mil euros, mas tinha a receber da Câmara vinte e cinco mil da

abertura da variante, a meados de Janeiro recebeu quinze mil do FFF e a meados de

Fevereiro deveria ter recebido oito mil da Câmara. Como a Junta paga a sessenta dias, se

não houvesse atrasos nas transferências por parte da Câmara a situação estaria

perfeitamente contro lada.
b presidente da Assembleia pôs à votação o Ponto DOIS, tendo o mesmo sido aprovado
por maioria com uma abstenção. -------

Dada a necessidade da Acta desta Assembleia ser aprovada em minuta para produção de
efeitos imediatos, o Presidente da Assembleia propôs à votação a minuta, tendo esta sido
aprovada por unanimidade.
O Presidente dg Assembleia deu por encerrada a Sessão e nada mais havendo a tratar foi a


