
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°2/2014

Aos 03 de maio de 2014, pelas 21:30 horas, a Assembléia de Freguesia de

Louredo e Fornelos reuniu em Sessão Ordinária nas instalações da junta de freguesia

de Louredo, com a seguinte ordem de trabalhos constante da convocatória de 26

de abril de 2014: /

Ponto um - Leitura e aprovação da ata da Assembléia de Freguesia anterior;

Ponto dois - Apresentação e discussão das contas de gerência de 30-09-2013

a31-12-2013, nos termos da ai. b) do n°l doart.°9da Lei n°75/2013;

Ponto três - Apresentação e votação da norma de controlo interno (NCI) ao

abrigo da alínea e), do n° l do art.° 16° da Lei n°7/20!3 de 12/09;

Ponto quatro - Discussão de assuntos de interesse para a freguesia.

Membros Presentes à Sessão

Estiveram presentes todos os membros nesta reunião, a saber: o Presidente

Fausto Fonseca, a primeira Secretária Carina Cardoso, segundo Secretário Filipe

Nogueira e os Vogais Álvaro Correia, Pedro Granja e Carla Pinto e Antônio Guedes.

Encontravam-se ainda presentes os membros do Executivo, o Sr. Presidente

Manuel Augusto e a Secretária Olga Nogueira e Maximino Lourenço. -
*

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia:

Pelo Sr. José foi pedida a palavra e sendo-lhe concedida, questionou sobre a

situação do Centro Cultural.

O deputado Pedro Granja questionou se existiam todas as condições

necessárias onde foi alojado o Miguel Ângelo, tendo o Sr. Presidente da Junta

prestados os esclarecimentos solicitados.

Foi ainda pedida a palavra pela secretária da junta Sr.a Olga Nogueira que

esclareceu não possuir um telemóvel da antiga Junta de Freguesia de Fornelos mas

sim, uma segunda via do cartão.

Período da Ordem do Dia:

Ponto um - Leitura e aprovação da ata da Assembléia de Freguesia anterior;
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Não se procedeu à leitura da ata, por a mesma se encontrar anexa

documentos enviados à Câmara Municipal, designando-se a sua leitura e

aprovação para a próxima sessão da Assembléia.

Ponto dois - Apresentação e discussão das contas de gerência de 30-09-201

a 31 -l 2 - 2013, nos termos da ai. b) do n°l do art.° 9 da Lei n°75/2013;

Após discussão pelos membros da Assembléia das contas de gerência de 30-

09-2013 a 31-12-2014 e os esclarecimentos prestados pelo executivo, foi posta à

votação sendo aprovado por maioria o relatório de contas, com 4 (quatro) votos a

favor e 3 (três) votos contra.

Ponto três- Apresentação e votação da norma de controlo interno (NCI) ao

abrigo da alínea e), do n° l do art.° 16° da Lei n°7/2013 de 12/09;

Concedida a palavra pelo Sr. Presidente aos membros da Mesa, não ouve

questões a suscitar, pelo que se passou de imediato à votação, tendo sido

aprovada a norma de controlo interno por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e

3 (três) abstenções.

Ponto 4 - Discussão de assuntos de interesse para a freguesia.

Pelo deputado Álvaro Correia foi abordada a existência de problemas com

a água na Rua do Fojo; o deputado Pedro Granja questionou para quando a

remoção do entulho na Estrada Nova e a existência de caixotes do lixo em mau

estado que precisam ser substituídos, tendo o Sr. Presidente da Junta prestado os

esclarecimentos necessários, nomeadamente que se aguarda pela máquina da

Câmara para proceder a remoção do entulho da Estrada Nova e que já foi

enviado um ofício em fevereiro para a Câmara Municipal a pedir novos caixotes do

lixo, aguardando a resposta. Mais esclareceu o Sr. Presidente da Junta que tem-se

gasto muito dinheiro nas limpezas da freguesia e na praia fluvial e que se está a

limpar os caminhos e logo que possível se deitará o herbicida.
*

Seguidamente, e nada mais havendo a deliberar, foi colocada à votação a

minuta da presente ata, a qual foi aprovada por unanimidade. -
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Os trabalhos desta Sessão Ordinária da Assembléia de Freguesia foram

encerrados por volta das 10:30 horas, dos quais foi elaborada a presente ata, que

após lida e achada conforme, vai ser assinada pelo Presidente e restantes membros

da mesa da Assembléia. -
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