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horas'realizou-se
mil e dez'pelasdezanove
Aos vintee novediasdo mêsde Abril de dois
nasuasedesitano ediÍicioda
Extraordi"áti;;;l;t;túleia deFreguesia'
Sessão
a sezunda

;"ïãïË;;ií'"

p*ç"d;il;-;;úiú

decima'p*'iaid:11"-lïlli
emAgriada

a pnmelra
da Costa,estandopresentes
i,ï"Ja"". ãã ÀrsémbleiaAlexandreJoséGomes
secretarioRamiroManuelGomes
Maria orrandapinto'JuJe Àim"icu, segundo
secreüária
c_átiasoraia Paulode oliveira,
Abrantese os vogaisro.g" ruri"gu;ã" õiir.i.á Aúrantes,
elmeida Henriques'Maria da.Graçade
JoséAntónio comes Clementã,*;;; ;;J de
Amaral'O órgãoexecutivofez-se
OliveiraAlmeidaMartinse nicardoJoséde Almeida
Flávio
pì".ia"","Éai * pereiraAbrantesGamrçoe secretario
reoresentar
Deloselementos,
oÍdemdetrabalhos:
A reuniãoievea seguinte
;"';;;;;; Santos.
de2009'
i (urn)- nit"uttao e votaçãodaContade Gerênciado ano
da Assembleiaoentrou-seno período antesda
Aberta a sessãopelo sentror-Presidente
secretáriapara ler a Acta da
Ordem do Dia, tendo sioo aaOãa palavra à primeira
em virtudede já ter sido aprovadaem
Ã.."múi" anteriorque de seguidafài assinadaminutapor unanimidade.
tït1119"p:::
qt:
Na posseda.palavra,o Presidenteda Assembleiainformou
9i
na cerimónia do hasteardas

ãã i".ã^ãlr-ermas da Areosa a estar presente
;ì"rã;
aindaque recebeu,
bandeirase tinha trazido uma lembrançaalusivaaos festejos'Informou
do respeitopelos
do executivo, o Relatório Anual de a-valiaçãodo gau de observância
dado
garantias do Estatuto dos Direitos da Opìsição, a ser publicado após ser
àirrito,
---------------"
a estaAssembleiae o qual passoua ler'
conhecimento
a palavra ao Sr'
Passoude seguida para o Ponto Um da Ordem de Trabalhos e deu
presidente do Executivo, que delegou no secreüírioFlávio Santosa apresentaçãoda conta
do ano anteriorde
ã"-g"é""i" relativa ao ano de dois mil e nove. Esta apfesentaum saldo
e em
Orçamentalde dois mil, quinhentose oitentae seteeurose oitentacêntimos
É;;rçt"
Receita
de
Orçamental
Operaioes dá Tesouraria não aprúentava saldo' No movimento
de
duzentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro euros e dezoito cêntimos,

e quarentae cincoeurose sessenta
Despesaduzentose trinta e quatromil, quatrocentos
e vinte
de entradadoismil, seiscentos
de iesouraria,Íegistou-se
cêntìmose em Operações
e um eurose catotzecêntimose de saídadois mil, duzentose trinta e dois eurose quarenta
e
e oito cêntimos.Paraa gerênciaseguintetransitaum saldoem dinheirode quinhentos
e vintee seiseutose trintae oito cêntimosde
quinzeeurose quatrocêntimor,s"não
""nto
ÉxecuçãoOrçamentale trezentose oitenta e oito euros e sessentae seis cêntimosde
de Tesouraria.
Operações
atingiuos
da receitae despesa
contabilística
orçamental
Informoutambémquea execugão
Íisicachegouaosoitentae trêsporcentovistonão
e cincoporcentomasa execução
setenta

da Ruada Canada(Variante)por
constardascontasos vinte e cincomil eurosda abertura
-------------pelaCâmaraMunicipalatempadamente'
iá"ì"i". sidotransferidos
i'Diversos"
que poderiamsuscitar
de
nu,
os movimentos."d;;;r
Esclareceu
"ontu,
uguau, p"tgunos dadoqueasoutraseramcontasespecíficas
o
o Presidenteda Assembleiaabriu a discussãosobre
á"t;t esclarecimentos'
#;;i;
a prenunciar-se.
ReiatóriodeGestãoe contase convidoua Assembleia
que pediuao executivoque lhe
Usou entãoda palavrao senhorJoséAntónioClemente
dos membròsàos órgãosautarquicos'do
fosse facultado um mapa das remunerações
- iegimede funçãopública'pessoalem qualqueroutrasituaçãoe
quadros
Oo.
o"arouf
'suplementos
dostitúarese valorespagos'
e prémios,comindicação
sobreas contasde Alimentação
a..Despesas,',
referentes
Pediutambémesclarecimentos
pri.i"t,
ofertas;Artigos honoríficos-e de
Refeiçõesconfeccionadas;
"
e
"ã"a*o'uçõtt
dos serviços;Deslocações
Parquese jardins;Representação
ã.ro.àçao;Electricidade;
Outrostrabalhosespecializados;
p.".i""t* e consultadoria;
estadas;Estudos,pareceres,
Capitala rubricaParquese
óoúniauO"r; ôulturu . desportoe aindana Despesade
iqrdinc
'Ii;,"r;"

-----------

com a
da Juntaque prestoutodosos esclarecimentos
a palavrao secretiário

-----------dasverbaslançadasem cadarubrica'
esoeciÍìcação
da sala cedidaao 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 luz
r g 1ter
a .ficado
',
acesasem

ò"i"d"*t

da
vistoquesi tinhaapercebido
sea Juntaou a Câmara,

a sala estar a ser utilizada. -'--'-Henriques
a oportunidadee em relação,à energia,.a vogal lrene- José
Ãpi*"i
Areosa'
""a"
seé a Juntaque pagaa energiadosCoretosdasAlmas da
pÉrguntou
de Caçadoresvem da
O senhor Flávio Santos respondeuq:uea electricidadedo Clube
gscoia primaria e é pagapelá Câm1y;a'eaLuz dos Coretosvem da Capelae não é pagapela
Junta.-----trabalhostendo sido
O Presidenteda Assembleiapôs a votaçãoo ponto Um da ordem de
aprovadocom uma abstenção.-------para produçãode
Dada a necessidadeda Acta destaAssembleiaser aprovadaem minuta
de acordo,não se
estâvam
efeitosimediatos,o Presidenteda AssembleiapeÍguntousetodos
apesar
por
tendo nenhummembro manifestadocontra,pelo que foi aprovada unanimidade'
que estavaa começar
da chamadade atençãopor partedo senhorJoséAntónio Clementede
realizadascom
a ficar farto de aprovaractasem minuta e que as Assembleiasdeveriamser
das
a devida anteceãênciavisto que outras frèguesiasjá tinham efectuadoa aprovação
que
esclareceu
da
Assembleia
contase aqui é semprenos últimos dias.o senhor Presidente
a questionar
a Assembleiafoi convocadae realizadadentrodos prazoslegais,nadahavendo
ehcácialegal e
sobreesta matéria e disse ainda que para os documentosaprovadosterem
Assembleia'---imediata,a actateria de r.. uprouádaót minuta ou entãorealizar-seoutra
a Sessão
Nada mais havendoa tratar o SenhorPresidenteda Assembleiadeu por encenada

