
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNE

ACTAN°1/2016

Aos 29 de abril de 2016 pelas 21:00 horas, a assembléia de freguesia de Louredo e

Fornelos reuniu em sessão ordinária nas instalações da junta de freguesia em Louredo, com

a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um - Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2015.

Ponto dois - Primeira revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano

de 2015

Ponto Três - Outros assuntos.

Membros presentes à sessão

Encontravam-se presentes todos os Membros da assembléia para o ato convocados,

encontrando-se ainda presente o senhor Presidente da junta de freguesia.

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Iniciados os trabalhos, procedeu-se à leitura e assinatura da ata da anterior

assembléia de freguesia.

Em seguida o senhor Presidente da assembléia procedeu à leitura de um requerimento

remetido e assinado pelos Membros da oposição, solicitando que lhes sejam entregues ou

disponibilizadas as atas referentes às reuniões do executivo.

Seguidamente, o senhor Pedro Granja pediu a palavra e, no uso dela, afirmou ter

conhecimento que Membros da junta de freguesia recebem dinheiro indevidamente, uma

vez que não comparecem às reuniões da junta e como tal não deveriam ter direito às

senhas de presença, manifestando ainda o propósito de recorrer ao Tribunal de Contas se

assim entender necessário, para que tais montantes sejam repostos.

O senhor Presidente da junta de freguesia respondeu que o executivo reúne mais

vezes do que as que estão marcadas, inclusive fins-de-semana e sempres que necessário,

pelo que tal afirmação não tem qualquer fundamento, referindo mesmo ser uma ingratidão

face ao empenho deste executivo, a afirmação proferida.
*

Período da ordem do dia:

Ponto um - Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2015

Tel. +351 254 811 489 (sede de Louredo)
aeraKauniao-louredo-fornelos.pt Contribuinte n" 510 837 603 Tel. +351 254 312 010 (sede de Fornelos)

Tlm.+351 926 309 505 (Presidente)



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNE

Foi concedida a palavra ao senhor Presidente da junta que fez uma breve introdução

sobre as contas de 2015, acrescentando que se mais não foi possível fazer é porque não

podem face à indisponibilidade de meios e à dimensão da freguesia.

Referiu o senhor Pedro Granja que lhe parece ser o consumo de combustível um

pouco elevado, respondendo o senhor Presidente da junta que, duas viaturas a percorrerem

a freguesia diariamente facilmente se constata que o consumo de gasóleo se encontrará

numa média diária aceitável.

Posto à votação as contas de 2015, as mesmas foram aprovadas por maioria, com 5

(cinco) votos a favor e 2 (dois)votos contra.
*

Ponto dois - Primeira revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano

de 20 1 5.

Concedida a palavra ao senhor Presidente da junta, o mesmo deu uma explicação

da necessidade de efetuar esta revisão, nomeadamente se dever a uma questão

contabilística, que resulta da transferência de caixa das contas de 2014 para as contas de

201 5, pelo facto das despesas de 201 5 terem ultrapassado o orçamento previsto.

Após alguns pedidos de esclarecimentos, foi posta à votação a revisão apresentada,

tendo sido aprovada por maioria, com 5 (cinco) votos a favor, O votos contra e 2

abstenções.
*

Ponto três - Outros assuntos.

Pelo senhor Álvaro Correia foi pedida a palavra, e interpelou o senhor Presidente da

junta da possibilidade de colocar água no recinto da Capela de São Pedro em Fornelos e a

colocação de placas informativas da sua localização, pois é um espaço público de lazer,

bastante apreciado e que faz falta a existência de água no local, debatendo-se em

seguida algumas possibilidades de a poder levar até lá.

Pelo senhor Presidente da junta foi referido comprometer-se a estudar uma

possibilidade de poder canalizar a água para lá, eventualmente a partir do campo de

futebol do União Clube de Fornelos.

O senhor Pedro Granja questionou ainda o senhor Presidente, sobre o destino que vai

dar ao aterro da praia fluvial, referindo o senhor Presidente do executivo, encontrar-se em

negociações com o empreiteiro responsável pela remoção, sobre os custos e destino a dar

ao aterro.
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Em seguida e nada mais havendo a deliberar, deram-se por encerrados os trabalhos

desta sessão ordinária da Assembléia de Freguesia, quando eram 22:00horas, dos quais foi

elaborada a presente ata, que lida e achada conforme, vai ser assinada pelo senhor

Presidente da Mesa e restantes Membros que a compõem.

- O PresidenfêT^^^L.

- 1a Secretário:'~fiQQ
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