
Ata NQ. 09/2014
------Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e catorze, 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,

Secretá rio e Tesou rei ro. -----------------------------------------------------------------------------------

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

-----Proceder à assinatura do contrato de arrendamento do terreno da Junta de

Freguesia, designado baldio de Terrafeita, com Sandra Felke-Turismo Rural,

Uni pessoaI.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Proceder à alteração de condições de movimentação da conta número

0636011543630, na Caixa Geral de Depósitos, da Freguesia de São Pedro d'Arcos, que

autorizava duas de três assinaturas do executivo, para duas assinaturas específicas do

Presidente-Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes e da Tesoureira-Maria

GrazieIa PaIma da Rocha VeIh0--------------------------------------------------------------------------
-----Autorizar o Sr. Norberto Rodrigues Fernandes, a abrir uma vala na Rua da Igreja,

para colocação de tubo para escoamento de águas pluviais, para o rego de águas

bravas mais próximo, desde-que o piso seja reposto como se encontra,---------------------

-----Encarregar a firma SDMR-Salvador Diniz M. Ribeiro de avançar com os obras de

recuperação das travessias do Castelo, Bufo e Silvareira, uma vez que o Município

deIibero u comparti cipar nas me smas.-----------------------------------------------------------------

-----Incumbir a firma JC- Joaquim Caseiro, Ld!!., por ter apresentado melhor preço, de

proceder à instalação de mais cinco pontos de água no Cemitério (Três no Cemitério

antigo e duas no Novo), conforme orçamento número vinte e sete de dois mil e
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catorze, bem como instalação de cerca de trinta metros de tubo corrugado para futura

passagem de eletricidade para o Cemitério antigo.-------------------------------------------------

-----Autorizar a cedência da sala do 1Qandar direito, da antiga Escola Primária à
Associação Desportiva Arcuense, bem como a colocação de espelhos na parede

poente, para utilização e Ginástica, Dança, etc .. Efetuar protocolo.----------------------------

-----Concessionar a Alcinda Teresa Rodrigues, dois metros quadrados de terreno no

Cemitério da freguesia de São Pedro d'Arcos, pela importância estabelecida (trezentos

e cinquenta euros), no Talhão 5 [cinco), a sepultura número 102 (cento e dois).-----------

-----Transferir os direitos de concessão da Sepultura Perpétua número 65 (sessenta e

cinco) de António Aníbal da Silva, para sua filha Maria Rosa Rodrigues da Silva

Carvalho, por testamento e entretanto falecida, transitando a concessão para os

herdeiros, Patrícia Sofia da Silva Carvalho, Hernâni da Silva Carvalho e Patrick Gil

Araújo de Matos,·conforme documentos arquivados nesta Junta de Freguesia.------------

-----Felicitar todos os participantes no Cortejo Etnográfico das Feiras Noivas, bem como

todos os que de algum modo colaboraram na organização do mesmo. A todos-o nosso

"bem-haja11 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Aprovar e assinar o Protocolo com a ADA para cedência da Sala do primeiro andar

direito, na Escola EB1 (Escola Primária], para uso de atividades desenvolvidas pela

mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Incumbir calceteiro de proceder à harmonização de cerca quinze metros de calçada

na envolvência da Igreja, bem como na rua do Agro, nas proximidades da Casa do

senhor ManueI Matos Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------

-----Deliberado efetuar ao Instituto de Emprego e Formação Profissional duas

candidaturas à Medida Contrato emprego-Inserção + e Medida Contrato emprego-

Inserção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e trinta

minutos, da qual se lavrou a presente ata que de ais de lida e aprovada, vai ser

assinada pelos membros presentes.----------------------
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