JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

ATA N. 10

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezaseis, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia
de Canha, na sua sede, em Assembleia Ordinária, para efeitos de deliberação sobre a seguinte ordem de trabalhos:
·
·
·
·

Ponto um - Apresentação para discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência relativo
ao exercicio de 2015
Ponto dois - Apresentação para discussão e aprovação do Inventário do ano de 2015
Ponto três - Apresentação para discussão e aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2016
Ponto quatro - Diversos

Estiveram presentes na sessão os membros da Assembleia:
· PSD: Joaquim Pinto, Horácio Francisco e Edgar Nunes, Alexandra Carrilho
· PS: Jorge Moutinho e Urbano Emidio
· CDU: Carlos Lusitano, Conceição Soldado
· CDS: Luis Dionísio
Verificada a existência de quórum, procedeu-se à leitura e aprovação da Ata da sessão anterior,
Não foi apresentado pelos elementos da mesa qualquer referência á ata pelo que se procedeu á votação da mesma.
Votação: Aprovada por unanimidade
Foi verificada a presença de público, mas não houve qualquer inscrição para participação do público presente.
Antes da apresentação a debate da ordem de trabalhos, apresentou o Sr. Presidente da Assembleia os documentos
prometidos na anterior sessão, referentes aos atos da Comissão Comemorativa do dia da Vila.
Foram de seguida apresentadas duas moções pela bancada da CDU
MOÇÃO N. 6 - 25 DE ABRIL ( ANEXO 11 / AF10.21042016 )
Votação: Aprovada por maioria
7 votos a favor: CDU, PSD, CDS e PS
1 voto contra: PSD ( Joaquim Pinto )
1 abstênção: PSD ( Edgar Nunes )
MOÇÃO N. 7 - REPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS ( ANEXO 10 / AF10.21042016 )
Votação: Aprovada por maioria
7 votos a favor: PSD, CDS e CDU
2 abstênções: PS
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Apresentados à Discussão todos os assuntos antes da ordem do dia, passou-se ao debate da ordem de trabalhos.
PROPOSTA N. 1 / 2016
Apresentação para discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Conta de Gerência relativo ao exercicio de 2015
A bancada da CDU questionou o Sr. Presidente do Executivo sobre:
· Realização de trabalhos a particulares sem taxação respectiva
· Cedência de instalações á Santa Casa da Misericórdia
· Cursos de Fitofármacos e outros
Respondeu o Sr. Presidente do Executivo, que não havendo rúbrica aberta para taxação de trabalhos realizados a
particulares, a mesma foi incluida na limpesa de fossas.
Quanto á cedência das instalações á Santa Casa, a junta tem um contrato promessa de cedência das mesmas para a
constituição de uma loja social, o protocolo definitivo só será elaborado e respetivamente apresentado para votação
em Assembleia de Freguesia caso a referida loja venha a ser uma realidade.
Quanto á ultima questão respondeu o Sr. presidente do Executivo que os cursos são promovidos pela Escola
Profissional do Montijo.
Votação: Aprovada por maioria
7 votos a favor: PSD, CDS e PS
2 abstênções: CDU
PROPOSTA N. 2 / 2016
Apresentação para discussão e aprovação do Inventário do ano de 2015
Interviu o Sr. Carlos Lusitano para referir que no inventário faltava o património imobiliário e questionou o Sr.
Presidente do Executivo sobre a propriedade do posto da GNR.
Respondeu o Sr. Presidente do Executivo de que o património imobiliário não faz parte deste mapa em aprovação,
sendo que esse é um documento próprio para o efeito e que o posto da GNR está escriturado em nome da CMM
devido ao facto de ter sido a antiga sede de Concelho.
Votação: Aprovada por maioria
7 votos a favor: PSD, CDS e PS
2 abstênções: CDU
PROPOSTA N. 3 / 2016
Apresentação para discussão e aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2016
Votação: Aprovada por unanimidade
PONTO QUATRO ( DIVERSOS )
Apresentou o Sr. Presidente do Executivo um comunicado da Entidade Infraestruturas de Portugal no sentido da
remoção das placas indicadoras de limite da Freguesia.
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Nada mais havendo a reportar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a presente
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que foi redigida pelo 1.º Secretário, e posteriormente será assinada pelo
Presidente da Mesa e pelo 2.º Secretário
·

O Presidente da Mesa da Assembleia:

·

O Primeiro Secretário:

·

O Segundo Secretário:
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