Rôge

Vale de Cambra
ACTA N° 1 / 2015

Aos dias vinte e oito de abril de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta minutos , reuniu na sua sede a Assembleia de Freguesia
de Rôge para discussão e deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos:
Período antes da ordem do dia;
Aprovação da ata da reunião anterior;
Período da Ordem do dia;
Apreciação e votação da prestação de contas referente ao ano de 2014;
Informação sobre o Inventário;
Aprovação da alteração da delimitação dos lugares de Fuste e Função;
Informação sobre as atividades da Junta de Freguesia;
Informação sobre a situação 韺�nanceira desta autarquia;
Intervenção do público;
Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia:
Manuel Tavares de Almeida;
Álvaro Nelson de Almeida Costa;
João Bruno da Silva Costa;
Constantino Martins de Pinho;
Florbela Maria Tavares Campos;
Joaquim da Silva La-Salette;
Pedro Manuel de Bastos Tavares;
Manuel Tavares de Almeida
Álvaro Nelson de Almeida Costa
João Bruno da Silva Costa
António Jorge Coelho Soares
Constantino Martins de Pinho
Florbela Maria Tavares Campos
Joaquim da Silva La-Salette
Manuel Soares de Almeida
Pedro Manuel de Bastos Tavares
António Jorge Soares Pinho
Registou-se a ausência dos Senhores:
António Jorge Coelho Soares
Manuel Soares de Almeida
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.
Paulo Soares Jorge
Presidiu à reunião o seu Presidente, , tendo como restantes membros da mesa os Senhores, primeiro secretário,segundo secretário.
Pelo presidente da Assembleia foi dado início à sessão, entrando - se de imediato na ordem de trabalhos com a discussão e debate
do 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 seis votos a favor uma abstenção do sr.Constantino Martins de Pinho por não ter estado presente.
Período da Ordem do dia:
Apreciação e votação da prestação de contas referente ao ano de 2014;
O Sr. Presidente da Assembleia questionou os presentes se havia alguma dúvida na documentação entregue, ninguém levantou
questões pelo que se passou de imediato à votação da prestação de contas, tendo esta sido aprovada por unanimidade;
Informação sobre o inventário:O Sr. presidente da Assembleia questionou o sr. presidente da junta de freguesia, se este pretendia
prestar algum esclarecimento, este respondeu que sim informando que este executivo está a diligenciar a melhor forma de elaborar
o inventário e que assim que estiver concluído será apresentado a esta Assembleia;
Aprovação da alteração da delimitação dos lugares de Fuste e Função;

O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao sr. presidente da junta de freguesia que informou que a União Cultural e Recreativa
de Fuste e Função solicitou ao Município de Vale de Cambra a alteração da delimitação do campo de futebol da UCRFF uma vez que
a maior parte do terreno se encontra no lugar de Fuste, assim sendo, entendem que não faz sentido uma pequena parte fazer parte
do lugar de Função, solicitaram por isso que o mesmo seja considerado todo no lugar de Fuste, o sr presidente da junta acrescentou
que o município questionou a junta de freguesia sobre a alteração da delimitação do lugar de Fuste e de Função acrescentou que o
executivo após ter reunido deliberou por unanimidade aprovar esta alteração, deliberaram ainda submeter à Assembleia de
Freguesia para aprovação a proposta de delimitação dos lugares atrás referidos.Colocado a votação foi a delimitação dos lugares
aprovada por unanimidade;
Informação sobre as atividades da junta de freguesia; O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu a palavra ao
Presidente da Junta de Freguesia que leu o mapa com as atividades da Junta de Freguesia entregue antecipadamente à assembleia de
Freguesia;
Informação sobre a situação 韺�nanceira desta autarquia;O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu a palavra ao presidente da
junta de freguesia que explicou o mapa com o resumo de contas desde a última assembleia, informando que o total de compras a
fornecedores desde vinte e um de Outubro de dois mil e treze é de vinte e cinco mil euros seiscentos e setenta e dois euros e dois
cêntimos; O total pago a fornecedores desde vinte e um de Outubro de dois mil e treze é de vinte e um mil oitocentos e setenta e
quatro euros e quatro cêntimos; o total em dívida dentro do prazo legal de pagamento é de três mil setecentos e noventa e sete
euros e noventa e oito cêntimos o Total de dívida assumida em vinte e um de Outubro de dois mil e treze referente ao plano de
pagamentos é de sessenta e oito mil setecentos e quarenta e seis euros e oito cêntimos
Termina informando que até ao momento foi liquidado o valor de dezoito mil cento e trinta e seis euros e quarenta e dois cêntimos.
Intervenção do público; Não houve intervenção do público
Nada mais havendo a tratar, quando eram vinte e duas horas, o Senhor Presidente da Assembleia, declarou encerrada a reunião.

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

