ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINARIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIADE AGUADA DE
CIMA, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE
MARçO DE DOIS MIL E DÊZ

horasorealizouAos vinte e quatrodias do mês de Março de dois mil e dez,pelasdezanove
de Cima' na sua
se a primeiraSessãoExtraordináriada Assembleiade Freguesiade Aguada
de Cima'
Aguada
em
sedesita no edifïcio da Juntade Freguesia,na Praçade SantaEulália
da costa, estando
presididapelo senhor presidentedússembleia AlexandreJoséGomes
secretário
segundo
presentesa primeira secretariaMaria orlanda Pinto Duarte Almeida,
oliveira Abrantes, cátia
Ramiro Manuel Gomes Abrantes e os vogais Jorge Miguel de
Joséde Almeida Henriques'
Soraiapaulo de oliveira, JoséAntónio GomesClemente,Irene
de Almeida Amaral' o órgão
Maria da Graçade oliveira Almeida Martins e Ricardo Jo1é
Pereira Abrantes Gamrço'
executivo fez-se representarpelos elementos,presidenteHeitor
da costa Figueira' A
,arir*io Flávio de Jesuse santos e tesourËiraPaula Alexandra
reuniãoteve a seguinteordem de trabalhos:
l(um) - PrimeiriRevisão Orçamentaldo ano 20,10'
2(dois) - Autori zaçáopara obtençãode Fmpréstimo.
informou que segundoa
Aberta a sessãopelo senhorpresidenteda Assembleia,o mesmo
ordem de trabalhos nem
Lei, nas AssembleiasExtraordináriasnão há ponto antes da
intervençãodo Público.
tendo esta sido lida e
De seguidaprõcedeu-seà leitura da Acta da Assembleiaanterior,
-------assinadaem virtude de já ter sido aprovadaem minuta.
actasda Assembleiade
Na posseda palavra,o presidenteda Assembleiainformou, QU€as
da Junta de Freguesia,
Freguesia,deste mandato j; r; encontram disponíveis no site
-------podãndoassimser consultadaspor todos os membrose por quemo desejar'

dandoa
O presidenteda Assembleiadeu entãoinício ao ponto Um da ordem de trabalhos,
das
palavra ao executivo gu€, na voz de Flávio Santos que efectuou uma síntese
Revisão
primeira
modificaçõesao orçurn.rrtoda despesae da receita,que deramorigem à
quarentae cinco
Orçamenialdo ano de dois mil e dez, no valor de Nove mil trezentose
euros.
Foi entãoposto a votaçãoo ponto uM tendo sido aprovadopor unanimidade.
à autorizaçãopara
O presidenteda Assembleiápassouentão parao Ponto DOIS, referente
Santos,que
Flávio
obtençãode um Empréstimoe deu a palúa ao secretáriodo executivo
do -.r*õ se deve ao volume da dívida, cercade trinta e nove
explicou que a necessidade
impede
mil eurose ao atrasona aprovaçãodo OrçamentoMunicipal, que consequentemente
nomeadamenteo
a Câmara de elaborar protocolos e efectuar as transferênciasde verbas'
de maneio para
valor da aberturada variante e na necessidadeurgentedo reforço do fundo
Informou
poder solver alguns compromissos de fornecedoresem rnaior dificuldade.
obtido e pago
também que o referido empréstimo será de seis mil e seiscentoseuros'
duranteo exercíciode dois mil e dez.-"'contraídano
Usando da palavra o Sr. JoséAntónio Clemente,questionouse a dívida foi
palavrao
períodopróximo das eleições,o que foi confirmadopelo executivo.Retomandoa
palavrapara
Sr. JoséAntónio disseque estaváesclarecido.O Sr. Flávio Santossolicitou a
informar a Assembleiaã puru que não surgissemmal entendidos,que as contasda Junta
estãoe sempreestiveramcontroiadas.Esclareceutambémque a Juntano final do ano devia
cerca de quarentae cinco mil euros,mas tinha a receberda Câmaravinte e cinco mil da
abertura da variante, a meados de Janeiro recebeuquinze mil do FFF e a meadosde
Fevereirodeveriater recebidooito mil da Câmara.Como a Junta pagaa sessentadias, se
não houvesse atrasos nas transferências por parte da Câmara a situação estaria
perfeitamentecontrolada.
b presidenteda Assembleiapôs à votaçãoo Ponto DOIS, tendo o mesmo sido aprovado
por maioria com uma abstenção.------Dada a necessidadeda Acta destaAssembleiaser aprovadaem minuta para produçãode
efeitos imediatos,o Presidenteda Assembleiapropôs à votaçãoa minuta, tendo esta sido
aprovadapor unanimidade.
O Presidentedg Assembleiadeu por encerradaa Sessãoe nadamais havendoa tratarfoi a

