ACTA
Aos trinta e um dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, no Centro
Cívico de São Vicente, reuniram-se, na Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de
São Vicente, sob a presidência da Senhora Rosa Maria Carvalho, Presidente da Assembleia de
Freguesia, os membros da Assembleia de freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia e público
em geral para darem início à sessão de trabalhos. A Presidente da Assembleia iniciou a sessão
cumprimentando todos os presentes.
No ponto 1 da ordem de trabalhos, relativo a proposta de alteração do Mapa de pessoal 2018, a
Sra. Raquel Nair explicou que este ponto serve para regularizar a situação dos dois
trabalhadores precários da junta de freguesia de S. Vicente e para isso é, também, necessário
rever o orçamento para o ano de 2018.
Passou-se de seguida à votação do ponto nº1 – proposta de alteração do mapa de pessoal 2018
que foi aprovado por unanimidade.
Seguidamente passou-se a a votação do ponto nº2 – proposta de revisão ao orçamento para o
ano de 2018 que foi aprovado por unanimidade.
De seguida, tomou a palavra o Sr. António Silva, representando o partido Socialista, com uma
declaração de voto:
Boa noite Sr. Presidente e seus membros de mesa
Boa noite elementos da Assembleia e do executivo
Como sabem na ultima apresentação do orçamento de 2018, a bancada socialista teve como abstenção. Nos
aprovamos estes pontos porque achamos que é uma mais valia quer para a freguesia, atendendo as pessoas que
estão nesta situação, e que gostávamos que dessem continuidade ao serviço que esta a ser feito. E pelo governo
Socialista ter aberto esta vertente a quem estava no regime precário.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se exarou a presente acta, que
depois de lida e aprovada é assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia.
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