ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATA N.º 2/2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, pelas 21 horas, na sede da Junta de Freguesia
de Arcas, reuniu a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: -------•

Apreciação e votação do Orçamento para o ano financeiro de 2018 -------------------------------------------

•

Apreciação e votação do regulamento de utilização da sala de reuniões e do salão multiusos da
freguesia de Arcas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Apreciação e votação do regulamento e tabela geral de taxas e licenças da Freguesia ------------------

•

Outros assuntos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esteve ausente o membro Mikael Martins Silva. --------------------------------------------------------------------------------No primeiro ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Junta de Freguesia fez uma apresentação do
orçamento para o ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Após discussão do mesmo, foi colocado á votação, pelo que foi aprovado por maioria, com 4 votos a favor, 2
abstenções e 0 votos contra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos o Presidente da Junta de Freguesia, explicou a importância de se ter um
regulamento para a utilização da sala de reuniões e salão multiusos da freguesia por parte de terceiros. -----Após discussão do mesmo, foi colocado à votação e aprovado por maioria, com 0 votos contra, 2 abstenções
e 4 votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentado um regulamento e tabela geral de taxas e licenças da
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após discussão, foi colocado à votação o regulamento de tabelas e taxas não sendo aprovado, com 2 votos

No quarto ponto da ordem de trabalhos, o presidente da Junta de Freguesia, apresentou a proposta n.º1/2017,
propondo que a Junta de freguesia de Arcas se associasse à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias,
elencando quais as vantagens para a Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------Após discussão, foi colocado à votação a proposta n.º1/2017, pelo que foi aprovado por maioria, com 2 votos
contra, 1 abstenção e 3 votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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contra, 3 abstenções e 1 voto a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi colocada pelo elemento Luis Rodrigues uma questão sobre a situação actual da Etar da aldeia do Mogrão
que há cerca de 2 meses se encontra avariada.---------------------------------------------------------------------------------Foi respondido pelo Presidente da Junta de Freguesia, que está a par da situação, que já foi comunicado á
camara municipal a situação e que tem indicação que o problema está a ser resolvido. Adiantou ainda que
problemas deste género, existem em mais freguesias do concelho e que estão a ser solucionados com a maior
brevidade possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo mais nada a tratar nesta sessão, o Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia deu por
encerrada a sessão pelas Vinte e três horas e quarenta minutos de que lavrou a presente e ata, que depois de
lida, e aprovada vai ser assinada pelos membros da assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da mesa
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