
Ata NQ. 01/2015
-----Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e
trinta minutos, nos termos do nº.l do artigo nº.20, da Lei nº. 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:-----------------------------
Deliberado informar o resultado do concurso do Muro Suporte - Rua do Trogal
à Câmara Municipal e à empresa concorrente Inovlima, pela importância de mil
trezentos e vinte euros, mais IVA em vigor, por ser o melhor preço de entre os
concorrentes que formalizaram propostas de acordo com o que foi solicitado. ---
-----Autorizar a cedência do Salão Polivalente, no dia quinze de fevereiro, à
digníssima comissão de Festas do S. Pedro, para a realização de um almoço de
anga ria ção de fu nd os. -----------------------------------------------------------------------------
-----Mandar limpar uma faixa de cerca de dois metros, na orla do terreno de
Sanjamondes, com aproveitamento das árvores mais graúdas para possível
venda, de modo a ser possível efetuar o levantamento topográfico daquele e
outros terrenos da freguesia, conforme pedido já efetuado à Câmara
M uni ci pa I.- -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Notificar os familiares dos concessionários de Sepulturas/Jazigos, já
falecidos, no sentido de apresentarem documentos comprovativos de
posse/herança/transmissão de concessão das(os) mesmas(os), afim de este
executivo poder atualizar os reais proprietários e responsáveis. ---------------------
----Realizar uma reunião pública no próximo dia 1 de fevereiro, com vista a
informar os residentes desta freguesia sobre o trabalho desenvolvido por este
executivo, desde a sua tomada de posse.----------------------------------------------------
----Deliberado solicitar à Câmara Municipal o apoio técnico e financeiro
indispensável para a pavimentação de parte da Rua de Paredes e as Travessas
da Pregosa e Frégu da. -------------------------- -------------------- ------------------------------
----Deliberar aprovar o orçamento da Ricoh, para reparação e manutenção da
fotocopiadora, no valor de 220,43€ (Duzentos e Vinte Euros e Quarenta e Três
Cêntimos;----------------------------------------------------------------------------- ---------------
----Autorizar a cedência do espaço da Escola Primária, para o acantonamento do
Agrupamento de Escuteiros nº.186 do Vale de São Martinho, a realizar no fim-
de-semana de 14 e 15 de fevereiro. -----------------------------------------------------------
----Suspender o contrato de emprego com o senhor João Martins Pinheiro,

durante o mês de fevereiro, em virtude de após o seu internamento ser
aconselhado clinicamente a permanecer de baixa médica para recuperação e
aguard ar re su Ita dos de exa m es efet uado. ------------------------------------------------ ---
----Informar os concessionários do terreno para a construção do Jazigo número
nove de que foi aprovado o Regulamento do Cemitério e que o mesmo prevê a
edificação num espaço temporal de quinze meses. A concessão deste espaço
remonta ao ano de dois mil e nove.------------------------------------------------------------
----Congratularmo-nos com a disponibilidade do Município em iniciar a
transferência da Ex-Cantina para o espaço junto ao Salão Polivalente, de modo à
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cornrssao de festas de S.Pedro poder utilizar a mesma para o almoço que
pretende levar a efeito no dia quinze de fevereiro. ---------------------------------------
--- Aprovar o projeto da futura Casa Mortuária efetuado pelos serviços técnicos
do Município a instalar na Ex-Cantina e congratularmo-nos com o início das
obra s da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------
----Solicitar ao presidente da Assembleia de Compartes a convocação de uma
reunião para apreciação e votação do Plano de Gestão Florestal do Baldio da
Freguesia de São Pedro d'Arcos, elaborado pela PortuceljSoporcel. -----------------
----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 Fernandes
Paulo José Correia dos Santos ~_~~~~\__>A_II__\_r....._------

Maria Graziela Palma da Rocha Velho_~J!(~~....9l~Bt=#==:::,..------
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