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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE CARNIDE

ACTA

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas
dezanove, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de
Carnide que, dado o corrente contexto pandémico, foi efectivada através do sistema
de videoconferência.
Estiveram presentes nesta sessão: MARIA VILAR DIÓGENES, FERNANDO JOSÉ LOURO
OLIVEIRA, JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA MORGADO, DANIEL LUIS MARTINS DA SILVA
SOARES, VASCO HENRIQUE MARQUES BARRETO DE CASTRO FERREIRA, JORGE
HUMBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MÁRIO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES, JOÃO
VENTURA TOURÃO, PAULO RENATO, DIANA ISABEL BECHET GONÇALVES VALE,
MIGUEL MARTINS AGROCHÃO, VIRGINIA CRUZ GARCIA PINTO e MARIA JOSÉ
PINHEIRO DA CRUZ.
Por parte do Executivo estiveram presentes: FÁBIO MARTINS DE SOUSA, FLORIANE
SILVESTRI, PAULA CRISTINA MARQUES GRANJA, SUSANA MARIA BERNARDO VIEIRA
DA CRUZ E MARIA TERESA FERREIRA MARTINS.
Na Ordem de Trabalhos desta Assembleia, e conforme prévia convocatória, constava a
abordagem a um ponto único:
1. Proposta nº 182 – Aprovação do mapa de Fluxos de Caixa – Contas 2020 –
Incorporação do Saldo de Gerência 2020.
Após as palavras de boas vindas, a Presidente de Assembleia de Freguesia, MARIA
VILAR DIÓGENES passou a palavra à Vogal SUSANA CRUZ, que explicou a razão desta
Assembleia Extraordinária, afirmando que ela se justificava pelo facto de haver
necessidade de propor à Assembleia a aprovação de uma revisão orçamental, uma vez
que na avaliação do que foi o resultado do exercício de 2020 se prefigurava a
possibilidade de incorporação de verbas do saldo de gerência no ano corrente,
permitindo isso uma maior margem do ponto de vista orçamental, sem a qual a gestão
de 2021 se tornaria mais difícil.
Na sequência da explicação dada por SUSANA CRUZ e da apreciação dos respectivos
documentos de suporte à proposta, foi a mesma submetida à votação, tendo sido
APROVADA, com os votos favoráveis da CDU (7 votos) e as abstenções do PS (3 votos),
do PSD (2 votos) e do CDS (1 voto).
A este propósito o DANIEL SOARES informou que o PS pretendia apresentar uma
Declaração de Voto Oral, com o seguinte teor:
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“O Partido Socialista não cria qualquer obstáculo à aprovação do Orçamento.
Naturalmente assume que este não é o seu orçamento nem é executado pelo PS,
uma vez que não faz parte do Executivo, mas, não significando isto falta de
confiança no Executivo, opta pela abstenção de modo a viabilizá-lo sem que com
ele se comprometa”
Nada mais havendo a acrescentar, foi lavrada e aprovada a Acta em Minuta , dando-se
de seguida por encerrada esta sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia,
quando eram de dezanove horas e quarenta minutos, e tendo sido lavrada a presente
acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por MARIA VILAR DIÓGENES,
Presidente; e por FERNANDO D’OLIVEIRA, 1.º Secretário, que a redigiu, e por MARIA
JOSÉ PINHEIRO DA CRUZ, 2º Secretário.

A Presidente da Assembleia de Freguesia

_________________________________
Maria Vilar Diógenes
1.º Secretário
__________________________
Fernando d’Oliveira

2.º Secretário
_____________________________
Maria José Pinheiro da Cruz
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