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ACTAS Folha 0
Ata NQ.12/2015

-----Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze,
pelas dezoito horas e trinta minutos, nos termos do nQ.1 do artigo nQ.20, da Lei
nQ• 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta
de Freguesia o executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues
Fernandes, Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha
Velho, respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.--------------------------
----A reunião teve início com as seguintes deliberações:---------------------------------
----Autorizar a cedência da carrinha de transporte escolar à SPAC, para a
participação da sua equipa em mais uma prova de ciclismo que irá decorrer em
Fátima, no primeiro fim-de-semana de Dezembro;----------------------------------------
----Como vem sendo habitual em anos anteriores, adquirir, para oferecer no
Natal, um pequeno cabaz à equipa de enfermagem e aos funcionários desta
Junta;--------------------------------------------------------------------------------------------------
----Tendo em conta a presença assídua e quase diária do Presidente na sede da
Junta de Freguesia, considerando que os munícipes recorrem aos serviços da
secretaria maioritariamente durante o horário normal de expediente,
considerando que no horário de atendimento com o executivo no período entre
as 19h e as 20h, às terças e sextas-feiras tem tido pouca aderência, foi
deliberado manter a permanência deste executivo, apenas uma vez por
semana, às terças-feiras das 18:00 ás 19:00 horas, com efeitos já partir do mês
de j aneiro; --------------------------------------------------------------------------------------------
----A exemplo dos anos anteriores, deliberado mandar iluminar a árvore de
Natal, executar um presépio e desejar as Bcas Festas/Calendário aos munícipes
através da oferta de um Mapa com as Ruas da Freguesia e outros aspectos
interessantes da mesma, berr: como agradecer aos empresários os donativos
conced idos para esta iniciativa; -----------------------------------------------------------------
----Encarregar o advogado de inscrever o terreno baldio de Terrcfeite no
contribuinte do Conselho Diretivo do Baldio da Freguesia de São Pedra d' Arcos
entretanto criado, uma vez que o mesmo ainda de encontra em nome de Maria
da Luz Ara új o Ribeiro, ré no processo; --------------------------------------------------------
----Providenciar a abertura do procedimento mais adequado para 3

pavimentação das Ruas das Senras e Igreja. Dado já constar do Plano de dois mil
e dezasseis a pavimentação da parte que falta da Rua das CaSJSVelhas e
considerando a proximidade seria desejável incluí-Ia no mesmo processo.---------
-----Encarregar a Associação Florestal do Lima de efectuar os procedimentos
necessários à definição dos limites da Freguesia com a Freguesia de Estorãos,
após acordo inicial em termos de divisão de custos do processo.----------------------
-----Autorizar o pedido formulado por Manuel Alves Fiúza, relativamente j troca
da sepultura número oitenta e um, pela número dez que aind i nau está
concessionada, dado aí também se encontrarem familiares seus;------- .-------------
-----Informar a SPAC d.i 'lisi)f)nibilid<:lde de um Gabinete nJS in ;j',ll I.' ) ~. ·.lj)d,~
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funciona a ADA, bem como de um espaço para guardar material no anexo da Ex-
EscoIa Pri má ri a;-------------------------------------------------------------------------------------
----Retificar o pedido de inscrição do baldio florestal entregue nas finanças em
setembro, retirando a área do conjunto arquitetónico de Santa Justa e do artigo
rúst ico envo Ivente ---------------------------------------------------------------------------------
-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelos membros presentes.---------------1-----
Custódio do Nascimento Rodrigues Fernan

Paulo José Correia dos Santos. -zJ~~~~t__::__f?r--------
Maria Graziela Palma da Rocha Velho_--C~M~~JIi~-------


