
Ata N2. 11/2015
-----Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, pelas
dezoito horas e trinta minutos, nos termos do nQ.l 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 funcionária Anabela Dorningues, a participar numa ação de

formação, que irá decorrer no Auditório da Câmara Municipal de Ponte de Lima,

sobre a nova p Iatafo rma te cno Ióg ica .---------------------------------------------------------

----Autorizar a cedência da carrinha da Junta, para a deslocação de equipa da

SPAC, à última prova do Campeonato Regional do Minho, que terá lugar em

Monção, no dia quinze de novembro do ano de dois mil e quinze, bem como

dos espaços exteriores e interiores (ADA/Salão/Cozinha), para apoio á prova do

I TRAIL DO CASTELO a realizar no dia vinte e nove de novembro;----------------------

----Mandar elaborar cerca de mil mapas com as ruas da freguesia e solicitar

colaboração na forma de do nativo às empresas sediadas na freguesia ou fora,

cujos gerentes/donos sejam da terra e cartões/calendário de Boas Festas, bem

como Esta ndartes e ga Ihard etes; ---------------------------------------------------------------

----Após consulta das Carpintarias da freguesia para a execução de quatro

bancos e um armário: de cozinha, para equipar a Casa Mortuária, foi detiberado



encarregar a carpintaria de Hilário Trigueiro Gonçalves, a execução do trabalho,

dado ser a proposta mais interessante para a Freguesia;--------------------------------

-----Aprovar o Plano e Orçamento da Junta de Freguesia para 2016, cuja receita

e despesa prevista é de 199.078,56€ (Cento e Noventa e Nove Mil e Setenta e

Oito Euros e Cinq uenta e Seis Cênti mos) ----------------------------------------------------

-----Após apreciação e concordância, deliberado submeter o Contrato

Interadministrativo de Transportes Escolares do 2Q• 3Q• Ciclos à Assembleia de

Freguesia, para aprovação, conforme alínea gL do nQ.1., do artQ.9Q• da Lei

nQ •75/2 013 de 02 de sete m bro. -----------------------------------------------------------------

-----Considerando que os trabalhos exteriores da Casa Mortuária estão prestes a

iniciar estando o executivo a providenciar o seu equipamento interior,

deliberado aprovar o Regulamento de Utilização da mesma a submeter á

Assembleia de Freguesia para a respetiva aprovação.------------------------------------

-----Congratular a forma como decorreu o Rastreio de "Um Dia Pela Sua Saúde

15", organizado pela Equipa de Saúde da Freguesia, no dia oito de novembro.----

-----Felicitar a empresa Dream Argument- Sistemas de descanso, instalada na

antiga fábrica das Raras, que teve a iniciativa de comunicar com a Junta, no

sentido de mostrar a sua disponibilidade para colaborar com a freguesia.----------

----Após diligências informais com o anterior presidente da

Junta, no sentido de informar este executivo onde se encontram as Atas

compreendidas entre 14/11/1926 e 12/03/1975, cedidas pelo ex-autarca Albino

Omar Antanona Fernandes, para constarem nos arquivos da Junta e para

memória futura, conforme deliberação desse executivo de 25 de maio de 2009,

foi deliberado solicitar oficiosamente ao ex-autarca Noé Gonçalves de Castro, os

três volumes de atas, por considerarmos serem documentos que, uma vez

adquiridos e os custos suportados pela freguesia, seria aqui o local deles.----------

----Ordenar a execução de um centro equiparado a triângulo, com guias

dispensadas da Ex-Escola, na Rua da Lenteira na Pregosa, para aformosear

aquele espaço agora que temos algum tout-venant para espalhar naquela via,

com a colaboração da máquina da Quinta de Pentieiros;--------------------------------

----Realizar nova candidatura ao IEFP para contratação de um cantoneiro,

através dos contratos CEI, uma vez que o contrato do Sr. Manuel Alves Fiúza

te rm ina no p róxi m o d ia 2 de j ane iro ;----------------------------------------------------------

----Aprovar as Alterações Mensais realizadas no Orçamento, cuja receita e

despesa foram de 4.651,26€ (Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Euros e

Vi nte e Sei5 ·Cênti mos) ----------------------------------------------------------------------------
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ACTAS

----Ordenar a plantação de árvores e arbustos na área envolvente da Junta de

Freguesia, cedidas gratuitamente pelo senhor Filipe Silva, da freguesia de

Lanheses, amigo da Tesoureira da Junta e agradecer ao mesmo a cooperação,

sim pati a e dispo nib iIidade. -----------------------------------------------------------------------

----Autorizar a funcionária Anabela Domingues, a participar na ação de formação

sobre o Portal e-freguesias, promovida pela ANO em parceria com a ANAFRE,

que irá decorrer em Vila Praia de Âncora, no dia 28 de novembro;-------------------

----Efetuar contrato de empreitada com a empresa A.C.Alves - Unipessoal, Lda.,

para a realização de diversos trabalhos na freguesia;-------------------------------------

----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,

~~iS:~~~:~:a~:$~~O:n:e:o~r~;~:::~t~:s---~~-------------

Paulo Jose Correia dos Santos ~ ~
\

Maria Graziela Palma da Rocha Ve ho .~~~.-=~~.~~--------------------
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