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minuta por unanimidade.
Na posse da. palavra, o Presidente da Assembleia informou qt: 

9i 
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Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e dez' pelas dezanove horas' realizou-se

a sezunda Sessão Extraordi"áti;;;l;t;túleia de Freguesia' na sua sede sita no ediÍicio da

;"ïãïË;;ií'" p*ç" d;il;-;;úiú em Agriada de cima' p*'iaid:11"-lïlli

i,ï"Ja"". ãã Àrsémbleia Alexandre José Gomes da Costa, estando presentes a pnmelra

secreüária Maria orranda pinto'JuJe Àim"icu, segundo secretario Ramiro Manuel Gomes

Abrantes e os vogais ro.g" ruri"gu; ã" õiir.i.á Aúrantes, c_átia soraia Paulo de oliveira,

José António comes Clementã,*;;; ;;J de elmeida Henriques' Maria da.Graça de

Oliveira Almeida Martins e nicardo José de Almeida Amaral' O órgão executivo fez-se

reoresentar Delos elementos, pì".ia"","Éai * pereira Abrantes Gamrço e secretario Flávio

;"';;;;;; Santos. A reunião ieve a seguinte oÍdem de trabalhos:

i (urn) - nit"uttao e votação da Conta de Gerência do ano de 2009'

Aberta a sessão pelo sentror-Presidente da Assembleiao entrou-se no período antes da

Ordem do Dia, tendo sioo aaOã a palavra à primeira secretária para ler a Acta da

Ã.."múi" anterior que de seguida fài assinada- em virtude de já ter sido aprovada em

;ì"rã; ãã i".ã^ãlr-ermas da Areosa a estar presente na cerimónia do hastear das

bandeiras e tinha trazido uma lembrança alusiva aos festejos' Informou ainda que recebeu,

do executivo, o Relatório Anual de a-valiação do gau de observância do respeito pelos

àirrito, 
" 

garantias do Estatuto dos Direitos da Opìsição, a ser publicado após ser dado

conhecimento a esta Assembleia e o qual passou a ler' ----------------

Passou de seguida para o Ponto Um da Ordem de Trabalhos e deu a palavra ao Sr'

presidente do Executivo, que delegou no secreüírio Flávio Santos a apresentação da conta

ã"-g"é""i" relativa ao ano de dois mil e nove. Esta apfesenta um saldo do ano anterior de

É;;rçt" Orçamental de dois mil, quinhentos e oitenta e sete euros e oitenta cêntimos e em

Operaioes dá Tesouraria não aprúentava saldo' No movimento Orçamental de Receita

duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro euros e dezoito cêntimos, de

Despesa duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e sessenta

cêntìmos e em Operações de iesouraria, Íegistou-se de entrada dois mil, seiscentos e vinte

e um euros e catotze cêntimos e de saída dois mil, duzentos e trinta e dois euros e quarenta

e oito cêntimos. Para a gerência seguinte transita um saldo em dinheiro de quinhentos e

quinze euros e quatro cêntimor, s"não 
""nto 

e vinte e seis eutos e trinta e oito cêntimos de

Éxecução Orçamental e trezentos e oitenta e oito euros e sessenta e seis cêntimos de

Operações de Tesouraria.
Informou também que a execugão orçamental contabilística da receita e despesa atingiu os

setenta e cinco por cento mas a execução Íisica chegou aos oitenta e três por cento visto não



constar das contas os vinte e cinco mil euros da abertura da Rua da Canada (Variante) por

iá"ì"i". sido transferidos pela Câmara Municipal atempadamente' --------------

Esclareceu os movimentos ."d;;;r nu, 
"ontu, 

de i'Diversos" que poderiam suscitar

uguau, p"tgunos dado que as outras eram contas específicas

#;;i; á"t;t esclarecimentos' o Presidente da Assembleia abriu a discussão sobre o

Reiatório de Gestão e contas e convidou a Assembleia a prenunciar-se.

Usou então da palavra o senhor José António Clemente que pediu ao executivo que lhe

fosse facultado um mapa das remunerações dos membròs àos órgãos autarquicos' do

o"arouf Oo. quadros - iegime de função pública' pessoal em qualquer outra situação e
'suplementos 

e prémios, com indicação dos titúares e valores pagos'

Pediu também esclarecimentos referentes a..Despesas,', sobre as contas de Alimentação -

Refeições confeccionadas; pri.i"t, 
"ã"a*o'uçõtt " 

ofertas; Artigos honoríficos -e 
de

ã.ro.àçao; Electricidade; Parques e jardins; Representação dos serviços; Deslocações e

estadas; Estudos, pareceres, p.".i""t* e consultadoria; Outros trabalhos especializados;

óoúniauO"r; ôulturu . desporto e ainda na Despesa de Capital a rubrica Parques e

iqrd inc -- - - - - - - - - -'Ii;,"r;" 
a palavra o secretiário da Junta que prestou todos os esclarecimentos com a

esoeciÍìcação das verbas lançadas em cada rubrica' ------------
da sala cedida ao Clube de

Q u e s t i o n o u a i n d a o e x e c u t i v o s o b r e q u e m p a q a . a e n e r g 1 a . ' ,
ò"i"d"*t se a Junta ou a Câmara, visto que si tinha apercebido da luz ter ficado acesa sem

a sala estar a ser utilizada. -'--'--

Ãpi*"i 
""a" 

a oportunidade e em relação, à energia,. a vogal lrene- José Henriques

pÉrguntou se é a Junta que paga a energia dos Coretos das Almas da Areosa'

O senhor Flávio Santos respondeu q:ue a electricidade do Clube de Caçadores vem da

gscoia primaria e é paga pelá Câm 1y;a'e aLuz dos Coretos vem da Capela e não é paga pela

Junta. ------

O Presidente da Assembleia pôs a votação o ponto Um da ordem de trabalhos tendo sido

aprovado com uma abstenção. --------

Dada a necessidade da Acta desta Assembleia ser aprovada em minuta para produção de

efeitos imediatos, o Presidente da Assembleia peÍguntou se todos estâvam de acordo, não se

tendo nenhum membro manifestado contra, pelo que foi aprovada por unanimidade' apesar

da chamada de atenção por parte do senhor José António Clemente de que estava a começar

a ficar farto de aprovar actas em minuta e que as Assembleias deveriam ser realizadas com

a devida anteceãência visto que outras frèguesias já tinham efectuado a aprovação das

contas e aqui é sempre nos últimos dias. o senhor Presidente da Assembleia esclareceu que

a Assembleia foi convocada e realizada dentro dos prazos legais, nada havendo a questionar

sobre esta matéria e disse ainda que para os documentos aprovados terem ehcácia legal e

imediata, a acta teria de r.. uprouáda ót minuta ou então realizar-se outra Assembleia' ----

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia deu por encenada a Sessão


