------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ata n.º1/2016--------------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezoito dias do mês de abril de 2016, pelas 21h00, reuniu na sede da Junta de
Freguesia de Avelãs de Cima, a Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, com a
seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------A.- Período antes da Ordem do Dia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.- Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------------------------1.- Aprovação da ata da sessão ordinária, de 28 de Dezembro de 2015.--------------------2.- Aprovação do relatório e contas da gerência do ano de 2015.----------------------------Estiveram presentes na respectiva reunião, os elementos que assinaram a folha de
presenças, sendo esta, parte integrante da mesma a saber:-----------------------------------José Manuel Carvalho------------------------------------------------------------------------------Faustina Silva----------------------------------------------------------------------------------------Sílvia Neves------------------------------------------------------------------------------------------Adelaide Reis----------------------------------------------------------------------------------------Fernando Cardoso-----------------------------------------------------------------------------------Vítor Simões-----------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Tomás------------------------------------------------------------------------------Simão Pedro Almeida------------------------------------------------------------------------------Manuel Saúl Reis---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando seguimento ao Período antes da Ordem do Dia tomou a palavra o presidente do
executivo, Manuel Veiga, que comunicou à assembleia o arquivamento do processo no
tribunal administrativo referente a um caminho no lugar de Boialvo.-----------------------Dando seguimento à sessão, o presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel
Carvalho, suportado pelo Regimento da Assembleia de Freguesia, propôs à Assembleia
a votação de dois Votos de Louvor. A mesa propôs que os Votos de Louvor tenham as
seguintes bases: valorização empresarial no decurso da actividade da empresa e, na
nível singular, pessoas que se dediquem a uma causa por mais de 25 anos fora da
actividade politica.-----------------------------------------------------------------------------------

As propostas foram as seguintes:------------------------------------------------------------------ Candigrés – pelo reconhecimento publico ao ser galardoada por entidades externas ao
receber o Prémio PME Excelência 2015 e Carlos Alberto da Silva Martins, pela
dedicação à direcção do Centro Social, Cultural e Recreativo de Avelãs de Cima.--------Depois de lido o Voto de Louvor à Candigrés ,a proposta foi a votação e recebeu voto a
favor de todos, sendo aprovado por unanimidade dos presentes.-----------------------------O presidente do executivo Manuel Veiga informou todos os presentes que era
concordante com o voto de louvor.---------------------------------------------------------------Tomou também a palavra o membro de assembleia, Simão Pedro, na qualidade de
gerente da empresa em causa, para agradecer a distinção e lembrar que todos os
colaboradores da empresa são merecedores e fazem parte da estrutura da empresa,
sendo esta distinção para todos.-------------------------------------------------------------------Depois de lido o respectivo conteúdo do Voto de Louvor, a Carlos Alberto da Silva
Martins, residente rua 2 de Abril, n.º 17, Candeeira, Avelãs de Cima, o mesmo foi
votado, tendo sido aprovado por unanimidade dos membros da Assembleia de
Freguesia. Do mesmo será dado cópia ao visado, assim como ao Centro Social, Cultural
e Recreativo da freguesia de Avelãs de Cima.---------------------------------------------------Relativamente à Ordem do Dia, ponto 1.- Aprovação da acta sessão ordinária, de 28 de
dezembro de 2015, após a sua leitura e pequenas observações, passou-se à votação da
mesma, tendo sido aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------No que respeita à Ordem do Dia, ponto 2.- Aprovação do relatório e contas da gerência
do ano de 2015, começou por explicar o Presidente da Junta de Freguesia, o documento.
Informou a Assembleia que no decorrer de uma obra na Figueira, uma máquina fez ruir
uma ponte que terá de ser arranjada pela Junta de Freguesia, assim alguns investimentos
terão de ser ajustados, uma vez que esta situação não se encontrava orçamentada,
contudo a saúde financeira da Junta de Freguesia mantém-se.-------------------------------O presidente da Assembleia, José Manuel Carvalho, congratula uma vez mais o
executivo. A execução orçamental encontra-se realizada a uma taxa de 89%, é uma taxa
muito relevante comparativamente a outras freguesias e contabilizando que a maioria
dos serviços prestados pela Junta são gratuitos. Quanto à despesa a taxa de execução é
de 72,6%, de onde se conclui um grau de prudência elevadíssimo e que há valores que
se transferem para o ano seguinte aumentando o saldo. Felicita mais uma vez o
executivo por manter os valores positivos apresentados.---------------------------------------

Não havendo mais intervenções, a mesma foi posta à votação, tendo sido aprovado por
unanimidade dos presentes.------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi votada a acta em forma de minuta, sob proposta do
membro Fernando Cardoso, tendo sido aprovada também por unanimidade.--------------Depois de lida foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A ata vai
assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Carvalho e pelo 1º
Secretário da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, Faustina Silva.-----------------

