
Ata Nº. 03/2015
-----Aos vinte e sete dias do mês de março 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:--------------------------------
-----Apreciação e votação da Prestação de Contas de dois mil e catorze, cuja
receita foi de 92.523,50€ (Noventa e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Três Euros e
Cinquenta Cêntimos, a despesa foi de 71.615,19€ (setenta e um mil seiscentos e
quinze euros e dezanove cêntimos), transitando para dois mil e quinze um saldo
de 20.908,31€ (vinte mil novecentos e oito euros e trinta e um cêntimos), tendo
o mesmo sid o aprova do po r una n im idade. --------------------------------------------------
-----Discussão e votação do 1Q Orçamento Retificativo para dois mil e quinze,
cuja receita e despesa prevista é de 50.908,31€ (cinquenta mil novecentos e
oito euros e trinta e um cêntimos), tendo o mesmo sido aprovado por
una n im idade. ----------------------------------------------------------------------------------------
----Aprovação do Relatório do Estatuto do Direito da Oposição, com envio ao
Presidente da Assembleia de Freguesia e aos membros do grupo de cidadãos
"Unidos Por S. Pedro d'Arcos", bem como publicação na página da freguesia.----
-- Autorizar a cedência do salão polivalente da Junta de Freguesia, à Associação

Desportiva Arcuense, para a realização de um torneio de sueca a realizar no dia
28 de março. -----------------------------------------------------------------------------------------
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--- Informar o Município da empresa vencedora do concurso relativo à
pavimentação da Rua de Parede~g~~ssas da Fréguda e da Pregosa- =-Folha 53--..J

--- Isentar a Associação Desportiva Arcuense da taxa de eletricidade, referente
ao ano em curso, de acordo com o estabelecido na cláusula 9º do protocolo,
como forma de apoio às obras a realizar na sala de dança/ginástica; ----------------
--- Entregar a reparação do Portão do Cemitério à empresa Metalúrgica Dinis,
por ser a que apresentou a proposta mais vantajosa, bem como à firma Jesus
Gonçalves & Filhos, Lda., a execução das grelhas a colocar na Rua de Maria Seca.
-----Transferir os direitos de concessão da sepultura perpétua número quarenta
e cinco (45) de Maria Piedade Rocha, para seu filho Manuel da Rocha Franco,
conforme documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido
em iti do ores petivo Alva rá. ----------------------------------------------------------------------
--- Transferir os direitos de concessão da sepultura perpétua número noventa
(90), de Benvinda Maria Vieira, para sua filha Maria Araújo Vieira, conforme
documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido emitido o
respetivo Alva rá. ------------------------------------------------------------------------------------
-----Autorizar a cedência da carrinha da Junta de Freguesia, para os mordomos
da Páscoa realizarem o Compasso Pascal, nos próximos dias 5 e 6 de abril.--------
-----Receber o compasso Pascal na sede da Junta de Freguesia, convidando
todos os Arcuenses a associa rem-se nesta iniciativa. -------------------------------------
-----Aplaudir a disponibilidade de todos o munícipes intervenientes na obra do
Trogal (Rua da Madorna e Castinheira-parte), provando-se assim que quando os
proprietários querem a obra nasce, torna-se apresentável e elogiada por todos.
De referir igualmente uma cota parte considerável à empresa que executou os
trabalhos, que primou pela qualidade dos serviços, além do ótimo
re Iacionamento com os mora dores. -----------------------------------------------------------
----Adquirir uma motosserra podadora, para apoio aos trabalhos a executar
pelos cantoneiros/jardineiros que prestam serviço na Junta de 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,
vai ser assinada pelos membros presentes.------------- -- --------------------------------
Custódio do Nascimento Rodrigues Fernande~s~r_.L___«~~~~~'t-----
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