
Ata Nº. 08/2014
------Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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,
respectiva mente Presidente, Secretá rio e Tesou rei ro.--------------------------------------
-----A reunião teve início com as seguintes deliberações -----------------------------------



Junta de Freguesia de São Pedro d'Arcos
Lugar da Igreja

4990-530 São Pedro d'Arcos PTL C.A.E.: 75113 N.I.F.: 507446208

ACTAS Folha 48

-----Transferir os direitos de concessão da Sepultura Perpétua número 109 (cento
e nove) de Dionísio Velho da Silva, para sua irmã Honorata Velho da Silva,
Portadora do Bilhete de Identidade nQ.6490885 e Contribuinte Fiscal nQ• 165 269
774, conforme documentos arquivados nesta Junta de Freguesia.----------------------
-----Comunicar às diversas entidades, Câmara Municipal de Ponte de Lima Centro
de Saúde de Ponte de Lima e Segurança Social, a situação social da Srª.D.Rosa
Nat ivi da d e Cu n ha Ve Iho ;----------------------------------------------------------------------------
-----Agradecer a colaboração prestada aos senhores Avelino José Rodrigues Velho
e José Vieira Franco (Morgado), com os seus tratares, na reposição do caminho
que liga os Tanques ao Mourão, bem como ao Sr. António Ribeiro da Silva, que
embora a Junta de Freguesia tenha assumido o pagamento do material, o mesmo
contribuiu com a mão-de-obra para a colocação de umas argolas na Rua da
Barreira, dando desta forma mais largura à mesma;----------------------------------------
-----Estabelecer um contrato de prestação de serviços, entre esta Junta de
Freguesia e a Novamente - Psicologia e Desenvolvimento Educacional, Lda., para
transportar três formandos da paragem de autocarros no Carvalhas, para a
Quinta de Pentieiros por doze euros e meio diário de ida e volta' ---------------------

r "

-----Continuação dos contatos com proprietários da Rua da Madorna e
Castinheira, para a cedência de terreno para alargamento e pavimentação,
da que Ias v ias;------------------------------------------------------------------------------------------
-----Decidido mandar retirar retoques, brasão e letras da carrinha de transporte
das crianças de modo a ter, no início do novo ano escolar, uma apresentação mais
digna e com a designação da freguesia oficia 1.----------------------------------------------- -
-----Deliberado adornar a carrinha de transporte de crianças com uma fotografia
do Cruzeiro de São Pedro d'Arcos, gentilmente cedida pelo Foto Central-Rogério
Vieito Lopes, que, para o efeito, graciosamente a concedeu do seu arquivo
pe s s o a I;----------------------------------------------------------------- ---------------------------------
-----Convocar os encarregados de educação dos alunos do ensino pré primário e
1Q ciclo, para uma reunião a realizar no dia 5 de setembro, com o intuito de
o rga n iza r o tra nspo rte esco la r dessa s cri a nça s; ----------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão da Sepultura Perpétua número 36 (trinta e
seis) talhão número dois, do Cemitério de São Pedro d' Arcos, de Manuel Isidro
Antanona Fernandes, para sua irmã Maria Antanona Fernandes, Portadora do
Bilhete de Identidade nQ.1972511 e Contribuinte Fiscal nQ• 147556880, conforme
documentos arquivados nesta Junta de Freguesia.---------------------- --------------------
-----Reunir com os participantes no Cortejo Etnográfico das Feiras Novas, para
orga niza r a pa rtici pação da freguesia no mesmo; --------------------------------------------
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--- -- ---------------

-----Efetuar contrato de arrendamento com a D.Sandra Felke - Turismo Rural,
Unipessoal, relativamente ao prédio inscrito na matriz predial rústica nº1317,
situado no lugar de Terrafeita, pelo período de dez anos renovável, pelo valor
anual de 300,OO€ (trezentos euros), para vigorar a partir de 2015.---------------------

-----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,

va i ser assinada pe Ios me m bros prese nte s.--------------~----------------------------------

Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandec~~

Paulo José Correia dos Santos-~--------~~--------
Maria Graziela Palma da Rocha Velho_.L~....L~~~;:z:==--------


