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Assembleia de Freguesia de Roge
Município de Vale de Cambra

ACTA N.º 2/2014
Aos vinte e seis dias de junho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu ordinariamente na sede
da Assembleia de Freguesia de Rôge de acordo com o nº 1 do artigo 12 da lei nº 75/2013 de 12 de setembro,
para discussão e deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos:
1)Período antes da ordem do dia;
1.1)Aprovação da Ata da reunião anterior;
2)Período da ordem do dia;
2.1)Informação sobre a situação financeira da autarquia;
2.2)Informação sobre as atividades da Junta de Freguesia;
3)Intervenção do Público;
Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia:
Manuel Tavares de Almeida (CDS/PP);
Álvaro Nelson de Almeida Costa (CDS/PP);
João Bruno da Silva Costa (CDS/PP);
António Jorge Coelho Soares (CDS/PP);
Paulo Soares Jorge (CDS/PP);
Joaquim da Silva La-Salette (PSD/PPD);
Manuel Soares de Almeida (PSD/PPD);
Florbela Maria Tavares Campos (PSD/PPD);
Registou-se a ausência do Sr. Carlos Manuel de Almeida Gonçalves, (PSD/PPD),e do Sr. Pedro Manuel de
Bastos Tavares (CDS/PP).
A representar a Junta de Freguesia estiveram presentes António Luís Martins da Costa, Presidente da Junta de
Freguesia, Maria de Fátima Teixeira da Silva, Secretário e Elsa da Conceição Barbosa, Tesoureiro.
Pelo presidente da Assembleia de Freguesia foi dado inicio à sessão, entrando-se de imediato no Período antes
da ordem do dia.
Período da ordem do dia; o Sr Presidente da Assembleia informou que foi entregue à mesa uma justificação
de falta do Sr Pedro Manuel de Bastos Tavares, pedindo a sua substituição, uma vez que não pode estar
presente por motivos profissionais nesse seguimento foi feita a sua substituição pelo sr. Paulo Soares Jorge
portador do C.C nº 06966206/1zyz, de seguida o sr Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a votação
a ata da reunião anterior, que depois de lida, foi aprovada com sete votos a favor e uma abstenção da Sra
Florbela Maria Tavares Campos (PSD/PPD);
O Sr Presidente da Assembleia de Freguesia passou para o período da ordem do dia.
Período da ordem do dia:Informação sobre a situação financeira da autarquia, o Sr Presidente da
Assembleia deu a palavra ao Sr.Presidente da Junta que sintetizou a informação dizendo que o valor total das
faturas entre este executivo e o anterior ronda os dez mil e novecentos euros, o valor das faturas pagas ronda
os oito mil e seiscentos euros, o diferencial destes valores são faturas que se encontram por liquidar porque se
encontram dentro dos prazos legais de pagamento, foi pago também até ao momento aproximadamente cinco
mil e seiscentos euros referentes ao empréstimo bancário, foram pagos aproximadamente quatrocentos e
quarenta euros de senhas de presença aos elementos que fizeram parte da Assembleia anterior, uma vez que
existia um débito aos mesmos de dois anos, além desta situação o Sr.Presidente da Junta pretende inteirar a
Assembleia de Freguesia de uma outra situação que na sua opinião considera ser uma dívida tendo em conta
as condições em que foi apresentada, a Junta de Freguesia quando executou o caminho de ligação Barragem
Engº Duarte Pacheco / Sandiães ficou com uma caução sobre a empresa que executou a obra, o valor ronda
os seis mil e cem euros, valor este que deveria ter ficado depositado numa conta à parte, neste momento a
empresa vem no seu direito reclamar a devolução desta caução e ao contrário do que pensava este dinheiro
não se encontra em qualquer conta, esta verba terá que sair dos cofres da junta de freguesia.O Sr Presidente
anterior tinha informado que o valor desta caução não podia ser restituído até a empresa que executou a
obra resolvesse três acessos que tinham ficado pendentes, confrontando agora a empresa com esta situação,
esta responde que o auto de receção foi assinado por ambas as partes sem qualquer ressalva.
Assim sendo a única opção deste executivo será liquidar o valor em causa.
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Nenhum dos elementos da Assembleia de Freguesia pediu para intervir passando o Sr.Presidente da
Assembleia para o ponto seguinte;
6)Informação sobre as atividades da junta de Freguesia; O Sr presidente da Assembleia de Freguesia deu a
palavra ao Sr.Presidente da junta que fez um breve resumo da listagem entregue onde estão descriminadas
as atividades efetuadas, acrescentou ainda que tem feito pressão junto dos GIPS e GNR, no sentido de travar
o abuso dos madeireiros que além de deixarem resíduos em locais públicos, neste momento já danificaram
património público, vários elementos da Assembleia interviram neste assunto concluindo-se que a Junta de
Freguesia nada tem contra os madeireiros e tem consciência que tem que realizar o seu trabalho, no entanto
estes não podem nem devem prejudicar os locais públicos e sempre que a junta poder perserva-los
impedindo estes abusos continuará a faze-lo.
Intervenção do Público
Uma vez que não existe público presente e nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Assembleia
de Freguesia, foi declarada encerrada a sessão eram vinte e duas horas.
Para constar e para os devidos efeitos foi lavrada por mim, secretário da Assembleia, a presente ata, a qual
após a sua leitura e achada conforme, foi aprovada e vai ser assinada, pela mesa:

O Presidente:
O 1º Secretário:
O 2º Secretario:
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