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Da Sessáo Extraordinárta da Assembleia de Freguesia

Realizada a 2 de SETEMBRO de 2014

--Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze pelas

vinte e uma horas, nesta União das Freguesias de Bensafrim e de Barão de

São João, no seu edifício Sede, Estrada Nacional 12O, n.o 18, de acordo com o

determinado no n.o 1 do artigo 12o da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro,

realizou-se a sessão pública da Assembleia Extraordinária da União de

Freguesias de Bensafrim e Barão de São João com a seguinte ordem de

trabalhos:
----PONTO UM: Primeira Revisão ao Orçamento e às Opções do Plano
para Dois mil e catorze.--
---Estireram presentes os seguintes Membros da Assembleia: pelo Partido

socialista: Maria Eugénia Gonçalves dos santos, Maria da conceição
Marreiros Dias de Malreiros Dias, José Manuel da Conceição Correia. Pelo
partido Social Democrata: Carlos Miguel dos Santos Vieira; Ana Maria Norte

Gonçalves Ferreira, André Filipe Figueiras ColreQ Pelo Grupo de Cidadãos

Ebitóres "Lagos Com Futuro": João António Rodrigues. Pela Coligação

Democrática Unitária: António José Rosendo JerÓnimo.--------

--Faltou a esta sessão o membro da Assembleia, o senhor Fernando Luís das

Dores Lourenço, pelo Partido Socialista.----:
--pelo execútivo da junta, estiveram presentes os Senhores Presidente da

Junta, Duarte Nuno Êvangelista Lopes Rio, o Tesoureiro, José de Jesus

Figueiras Gomes e o secretário Amândio Ferreira Furtado

---I neenTURA DA SESSÃO: Verificada a existência de quórum, o Senhor
presidente da Mesa deu início à presente sessão, quando eram vinte e uma

horas e cinco minutos.--

--o senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém se opunha à

convocatória, à qual ninguém se manifestou, procedendo então à abertura da

sessão ao público

-- O senhor Fernando Marreiro na qualidade de membro da Direção do Estrela

Desportiva de Bensafrim pediu a palavra para informar que esta instituição já

tem Direção e estão a desenvolver o seu trabalho. Agradeceu ao Presidente da

Assembláia pela ajuda inicial e à Junta de Freguesia pelo apoio dado pela

FETAAL. No início das suas funções, esta Direção deparou-se com uma



vistoria da ASAE, na qual foram encontradas algumas irregularidades, que

foram de imediato regularizadas pela coletividade, ficando a funcionar em

pleno. Com as receitãJ iealizadas ja fotam feitos pagamentos a fornecedores'

o clube tem sido o motor da freguesia, uma referência de tudo o que se passa

na freguesia passa pelo clube '-- -------- -- -;,;-;;; ; ;;;-;
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ao orçamento e às opções do Plano

'residente da Assembleia apresenta e leu

hor Presidente da Junta a solicitar que

trabalhos, perguntou de seguida aos

opÕe. Em virtude de ninguém se opor

foi retirado o ponto e passa paÊ a proxima reunião em data a marcar'-

----O senho, pr"rú"nie Oa assembleia deu por encerrada a reunião eram vinte

e uma horas e doze minutos'--

T á"',.ãi:Lãl'.;i*ã'-ãã Assembleia informo que não se irá ler o

expediente, ficando paru a próximat*ãl'--l:::;:-:-;:;;;:. ;; ;;;;;

-------A Mesa da Assembleia----
O Presidente,

(Joáo António Rodrigues)

l'o' \r^
O Primeiro Secretário,

(Andre FiliPe Figueiras Correia)
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