Assembleia de Freguesia de Roge
Município de Vale de Cambra
ATA N.º 4/2014

Dia:onze dias do mês de dezembro de dois mil e catorze;
Hora:Vinte horas e trinta minutos;

Local:Sala da Assembleia de Freguesia no Edifício da sede da Junta de Freguesia;

O Presidente:Manuel Tavares de Almeida, (CDS/PP);
1º Secretário: Álvaro Nelson de Almeida Costa, (CDS/PP);
2º Secretário: João Bruno da Silva Costa, (CDS/PP);
- Paulo Soares Jorge, (CDS/PP);
- António Jorge Soares Pinho, (CDS/PP);
-Joaquim da Silva La-Salette, (PSD/PPD);
-Florbela Maria Tavares Campos, (PSD/PPD);
Registou-se a ausência dos Senhores:
-Carlos Manuel de Almeida Gonçalves, (PSD/PPD);
-Manuel Soares de Almeida, (PSD/PPD);

As 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 início à sessão, o Sr. Presidente da Assembleia informou que foi entregue à
mesa uma justi cação de ausência dos Senhores António Jorge Coelho Soares e Pedro Manuel de Bastos Tavares, ambos estão
impossibilitados de estarem presentes por questões pro ssionais.
Em substituição do senhor António Jorge Coelho Soares, compareceu o senhor Paulo Soares Jorge, uma vez que este membro já se
fez representar nesta assembleia noutras substituições não foi necessária a sua identi cação.
Em substituição do senhor Pedro Manuel de Bastos Tavares compareceu o Sr. António Jorge Soares Pinho, (CDS/PP) que apresentou
o seu cartão de cidadão com o nº 07653427 para identi cação, uma vez que nunca tinha tomado posse nesta Assembleia de
Freguesia.
O Sr. Presidente da Assembleia prosseguiu a sessão passando ao primeiro ponto.
Período antes da Ordem do dia:Aprovação da ata da reunião anterior, que depois de lida foi colocada a votação tendo sido aprovada
com quatro votos a favor e três abstenções por não terem estado presentes.
Período da Ordem do dia:
1)Aprovação das Grandes Opções de Plano para 2015;
Presentes os documentos referentes às Grandes Opções de Plano para 2015, o presidente da Assembleia questionou os presentes se
haveria alguma questão,uma vez que ninguem fez qualquer intervenção o Sr. Presidente da Junta pediu a palavra para informar que
o orçamento é apenas uma previsão, com algumas modi cações em relação ao ano anterior, uma vez que um ano de trabalho
permite perceber e reajustar determinadas rubricas. O sr Presidente da assembleia procedeu à votação dos documentos referentes
às Grandes Opções de Plano para 2015 tendo estes sido aprovados por unanimidade.
2)Aprovação do Mapa de Pessoal para 2015;
Presente o documento referente ao Mapa de Pessoal para 2015, o Sr. Presidente da Junta pediu a palavra para informar que o mapa
se mantém igual ao ano anterior, apenas com um Assistente Técnico, colocado a votação o documento em causa foi aprovado por
unanimidade.
3)Aprovação do Regulamento e Tabela de taxas para 2015; O senhor Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para informar
que decidiram em reunião de executivo não alterar o valor das taxas mantendo exatamente os mesmos preços do ano anterior. A
única alteração encontra-se nas taxas do cemitério onde não existia registo do valor de uma inumação em capela pelo que a única
coisa que se fez foi acrescentar Inumação em capela com o valor de cento e vinte cinco euros.

4)Informação sobre a situação nanceira desta Autarquia; O Sr. Presidente da junta pediu a palavra apenas para resumir o
documento que havia sido entregue previamente à Assembleia de freguesia, realçando que a 21 de outubro de 2013 o valor total da
dívida era de cerca de setenta e oito mil oitocentos e trinta e oito euros e noventa e quatro cêntimos dos quais sessenta e dois mil
oitocentos e quarenta e cinco euros e um cêntimo dizia respeito ao valor da dívida assumida pelo executivo anterior, quatrocentos e
sessenta e sete euros e dezasseis cêntimos diziam respeito a dívida à Assembleia cessante, seis mil cento e noventa e nove euros e
sessenta e três cêntimos eram da caução devolvida ao empreiteiro Carlos Pinho Lda. da obra do caminho de ligação Sandiães Barragem Eng. º Duarte Pacheco e nove mil trezentos e vinte e sete euros e catorze cêntimos referentes ao restante valor do
empréstimo efetuado pelo executivo cessante. No dia desta reunião o valor pago por este executivo é de trinta e um mil e oitenta e
quatro euros e cinquenta cêntimos, acrescentou ainda que este executivo tem em dívida dentro dos prazos legais de pagamento um
total de mil quinhentos e sessenta e sete euros e oitenta e um cêntimos referente a faturas de fornecedores.
5)Informação sobre as atividades da Junta de Freguesia; o sr Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao sr Presidente
da junta de Freguesia que fez um breve resumo do documento entregue previamente à Assembleia de Freguesia com as atividades
mais relevantes realizadas por esta Junta.
O Sr.Joaquim da Silva Las-Salette, pediu a palavra questionando o sr presidente da Junta acerca da toponímia, o sr presidente da
junta respondeu que a toponímia por parte da Junta de Freguesia está concluída, e neste momento dependemos da conclusão da
mesma por parte do município, nomeadamente a disponibilização das placas para que se proceda à aplicação das mesmas.
A srª Florbela Maria Tavares pediu a palavra para questionar o sr Presidente da junta acerca das manilhas e tubo para aplicar no
rego em Paço de Mato, o Sr presidente da junta respondeu que está à espera dos tubos e assim que possível havendo disponibilidade
da máquina o trabalho será concluído.
6)Intervenção do Público; O Sr. Presidente da Assembleia questionou se o público presente pretendia intervir e o sr José Peres pediu
a palavra começando por cumprimentar os membros da Assembleia presentes, parabenizou Sr Presidente da Junta porque no seu
entender está a fazer um bom trabalho vai fazendo pequenas coisas mas muito importantes.
Questionou o porquê de no resumo de contas o valor da dívida não contempla a caução o empréstimo e a dívida à Assembleia
cessante, o Sr. Presidente respondeu informando que apenas descriminou no resumo para que casse mais claro no entanto estes
valores apesar de não terem sido assumidos como dívida pelo executivo anterior, fazem parte da dívida e já foram liquidadas por
este executivo.
Uma vez que não foram feitas mais intervenções foi declarada e 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 Secretário:

