
Ata Nº. 12/2014
-----Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, 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

Teso ure iro. ------------------------------------------------------------------------------------

-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:-------------------------

-----Aprovar a primeira Alteração Orçamental, cuja receita e despesa é de

2.541,65€ (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Um Euros e Sessenta e Cinco

Cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------

-----Mandar publicitar na página da Junta a aprovação dos Regulamentos

do Cemitério e Taxas e Licenças e a Tabela de Taxas da Freguesia, bem

como Editais em dois Jornais e afixar Editais nos lugares de estilo e avisar

na Igreja, após aprovação em reunião de Junta e Assembleia de Freguesia,

com entrada em vigor a um de janeiro de dois mil e quinze.--------------------

-----Aceitar a proposta de assinatura anual do Jornal "Alto Minho" pela

importância de cem euros, com a condição de publicitar grátis o Edital de

aprovação dos Regulamentos do Cemitério e de Taxas e Postal de Boas

Festas aos nossos munícipes. Para constar o valor da publicitação do Edital

acima referido, orçava em noventa e oito euros e quarenta cêntimos -------

-----Informar a empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Ldª., vencedora do

concurso da empreitada de pavimentação das Ruas da Felgueira (parte

Poente), Madorna (parte Norte) e Castinheira (parte Sul) e informar a

Câma ra co nfo rm e esti pu Iado. -----------------------------------------------------------

-----Colocar, em sintonia com a Junta da Freguesia de Estorãos, a placa de

identificação da freguesia no sítio de Pentieiros.-----------------------------------

-----Transferir os direitos das sepulturas perpétuas números setenta e oito

(78) de Manuel Lourenço Vieira e oitenta e cinco (85) de Maria Isaura

Vieira, para Maria Gertrudes de Castro Fernandes e Maria Natália

Fernandes Lourenço, conforme documentos arquivados na Junta de

Freguesia, tendo sido emitidos os respetivos Alvarás.-----------------------------
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-----Consultar três seguradoras para aquisição de dois seguros de

acidentes de trabalho, para os funcionários contratados ao I.E.F.P. que

iniciarão funções em dois de Janeiro de dois mil e quinze.-----------------------

-----Preparar nove pequenas lembranças de Natal, para os empregados e

colaboradores dos Poto de Enfermagem da Junta de Freguesia.---------------

-----Deliberado continuar a cobrar cinco cêntimos por cada fotocópia, em

vez dos cinquenta cêntimos aprovados, por lapso, na Assembleia de

Freguesia de dezembro e propor a devida ratificação na próxima

Assem bIe ia.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Proceder à transferência, de cinquenta por cento, dos direitos de

concessão da sepultura nº.107, Talhão 4, uma vez que o alvará desta, foi

emitido em nome de Maria Lucinda Fernandes Gonçalves Rocha e de

Marçal Fernandes Gonçalves, quando na realidade este último apenas terá

agido na qualidade de gesto r de negócios no processo de compra da

mesma, conforme declaração de cedência de Ana da Conceição Castro

Trigu e iro, cô nj uge do fa Ieci doM arça I.-------------------------------------------------

-----Abrir concurso para elaboração de cerca de quinze metros de muro

suporte na Rua do Trogal (próximo da chamada Ponte do Cavalão), após

aprovação de comparticipação da Câmara Municipal.----------------------------

-----Mandar fazer uma revisão ao Motocultivador da Junta de Freguesia,

que dá apo io aos canto ne iro s.-----------------------------------------------------------

-----Agendar para finais de janeiro uma reunião com os munícipes da

freguesia, em jeito de balanço do primeiro ano de mandato.-------------------

-----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 Fernan~.>:::===::::::::::~(::!2:~~~~---

Paulo José Correia dos Santos

Maria Graziela Palma da Rocha Velho ----.!~~!o.dl>~~Jl..+~------
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