
Ata NQ.02/2014

------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, pelas
dezoito horas e trinta minutos, nos termos do nº: 1 do Artigo nº.20, da Lei nº.
75j2013, 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: ---------------------------------
-7 Proceder à remoção de terras (barronqueiras) que caíram para o caminho
municipal, no lugar da Candeeira e um penedo na estrada Municipal na Rua do
Cruzeiro de São Pedro d'Arcos, através de uma máquina retroescavadora,
devido ao volume das mesmas· -----------------------------------------------------------,
-7Autorizar a Banda de Música da Casa do Povo de Moreira do Lima, que em
conjunto com Rota do Granito, pretende levar a cabo um passeio todo terreno,
a passar nas estradas municipais e florestais desta freguesia; ----------------------
-7Autorizar a cedência do salão da Junta de Freguesia, à Comissão de Festas
de São Pedro, para a realização de um almoço de angariação de fundos;---------
-7 Delegar competência no presidente da Junta, ao abrigo do nºl do artigo 17,
da Lei nº.75j2013 de 12 de setembro, para participar nas reuniões de
preparação do acordo de execução, entre a Câmara Municipal de Ponte de
Lima e esta autarquia, para a delegação de todas ou algumas das competências
previstas no nºl do artigo 132º da referida lei;----------------------------------------
-7 Oficiar o Sr. Ramiro Matos Velho, relativamente ao pedido de reembolso do
valor de madeira vendida pela junta anterior, em terreno que diz ser sua
propriedade, no sentido de solicitar outros documentos que possam ajudar a
clarificar a localização, bem como ao presidente do executivo anterior, para
informar esta Junta quais os documento (s) ou argumento (s), que levaram o
seu executivo a tomar a referida decisão; -----------------------------------------------
-7Analisar proposta recebida para aluguer do baldio de Terrafeita onde
esteve colocado o contentor do Sr. João Lopes e submeter a mesma à próxima
Assembleia de Compartes, para deliberação desta.------------------------------------
-7Aprovar o Plano de Atividades dos Recursos do Baldio e Orçamento para o
ano de 2014; aderir à Zona de Intervenção Florestal - ZIF Lima Vez; aprovar
protocolo com o Clube de Caça e Pesca de São Pedro d'Arcos, relativo à
recuperação das antigas instalações do minério, nas proximidades de Sta.
Justa; autorizar a celebração de contratos de arrendamento ou sessão de
exploração a submeter à próxima Assembleia de Compartes; ---------------------



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

4990-530 São Pedra d'Arcos PTL C.A.E.: 75113 .I.F.: 507446208
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dos caminhos do Trogal, tendo como objetivo esta iniciativa, alertar e
sensibilizar as pessoas, para a necessidade de terem limpos os espaços
contíguos às suas propriedade e perceberem que isso é algo que está previsto
na lei. O segundo, dirigido aos Sanpedrenses e às crianças em particular, com
o objetivo de os sensibilizarmos para a importância das árvores na nossa vida,
com o lema: "Já plantas-te uma árvore?", convidando-as assim a participar
numa plantação de árvores, que este executivo solicitou ao município e que
este gentilmente cedeu, no próximo dia 29 de março;--------------------------------
------- Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou, pelas dezanove horas e
quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida
e aprovada, vai ser assinada pelos membros prese t
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