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------Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e

trinta minutos, nos termos do nO: 1 do Artigo nO.20, da Lei n". 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 Teso ureiro.-------------------------------------------------------------------------------------

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

-7Definir como dia de reunião pública mensal deste executivo, a última sexta-feira de

cada mês, pelas dezanove horas e trinta minutos. Nos meses de novembro a

dezembro, as referidas reuniões decorreram nas primeiras terças-feiras do mês, por

haver inúmeras deliberações a tomar e por o atual executivo, ainda se estar a adaptar

ás vicissitudes inerentes ao cargo; -----------------------------------------------------------------------

-7Acordado com os proprietários da Zenha a limpeza dos espaços envolventes à sua

habitação e acessos, até finais de fevereiro. Esta decisão foi comunicada à Câmara

Municipal e ao advogado, dando assim por findo este litígio e o processo de contra-

o rde na ção .------------------------------------------------------------------------------------------------------

-7Atribuir um subsídio à Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana, no valor

de Setenta e Cinco Euros e tornarmo-nos, pela mesma ocasião, sócios da referida

associação, pagando uma joia de inscrição no valor de Cinco Euros e uma anuidade no

valor de Vinte Euros, dado tratar-se de uma instituição, cujo objetivo é o acolhimento de

jovens com multideficiências, uma vez esgotadas todas as possibilidades de integração

social, em outras institu ições; -----------------------------------------------------------------------------

-7A pedido da presidente da Junta de Freguesia de Estorãos e no âmbito do bom

relacionamento existente entre estes dois executivos, proceder à realização de uma

candidatura eletrónica junto do IEFP, para contratação de um funcionário CEI +, dado

que os acordos ocupacionais, tem uma duração de um ano e não podem ser

renovados pela mesma entidade. Desta forma, a candidatura será realizada em nosso

nome, sendo posteriormente realizado um protocolo, entre estas duas autarquias, para

cedência do referido funcionário, permitindo assim, à Junta de Freguesia de Estorãos,

dar continuidade à atividade ocupacional de um residente da freguesia; ---------------------

-7Autorizar a D. Ivone Silva, a colocar um dreno na via pública, na extensão da sua

habitação, na Rua do Cortinhal, nO.34,no lugar de Arcos, com a condição de repor o

pavime nto co nfo rme o existe nte; -------------------------------------------------------------------------
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--7Pedir orçamentos, para colocação de manilhas na ponte do Mourão, junto da Ribeira

de Bufo e na Silvareira;--------------------------------------------------------- ----------------------------

--7Transferir a concessão do jazigo número sete, do falecido Sr. Baltazar Luís

Fernandes, para o filho Manuel Rodrigues Fernandes, conforme documento

comprovativo de partilhas, do Tribunal Judicial de Ponte de Lima, apresentado nesta

Junta de Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------------

--7Como medida de prevenção e na eventualidade da funcionária Anabela Domingues,

ficar impossibilitada de efetuar o transporte escolar, por razões de força maior e

atendendo ao facto de que apenas os motoristas habilitados com a categoria de TCC

(Transporte Coletivo de Crianças) o poderem fazer, foi deliberado inscrever o Sr.

Presidente da Junta, numa formação, com o objetivo de obter o certificado de

motorista, emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestes;----------------

--7Reunir com a direção da Associação Desportiva Arcuense, no sentido de oficializar o

Protocolo de Colaboração, com data de início em janeiro de dois mil e catorze.

Considerar ultrapassada a divida existente à data da tomada de posse da nova

Direção, acabando assim com o diferendo existente. Considerar ainda como apoio às

atividades da atual Direção da Associação o valor constante do protocolo, desde a

tomada de posse desta;---------------------------- --------------------------------------------------------

--7Autorizar a cedência do salão polivalente, à Associação Desportiva Arcuense, após

esta formalizar o pedido por escrito, para a realização de um torneio de sueca, que se

irá realizar no dia 22 de Fevereiro; -----------------------------------------------------------------------

--7Presente um ofício do Sr. Ramiro Matos Velho a reclamar a propriedade de um

terreno, do qual junta certidão de teor do prédio, em que a Junta de Freguesia cessante

mandou cortar a madeira, presumindo ser um terreno baldio. O reclamante pede que

lhe seja pago o valor de duzentos e quarenta euros, declarando ser este o valor da

madeira cortada. O executivo deliberou efetuar diligências para averiguar a situação; ---

--7Depois de analisar as faturas em débito à empresa Domingos Pedrosa & Barreto,

relativas às obras dos caminhos de Sanjamondes e Lage, assumidas pelo anterior

executivo, decidiu esta Junta envidar esforços no sentido de providenciar junto da

Câmara Municipal a sua comparticipação ou outro tipo de apoio, dado este executivo

não possuir capacidade financeira para assumir a totalidade dos débitos. Assim, após

este executivo ser confrontado com a referida empresa para proceder ao pagamento

das faturas, decidiu chegar a um entendimento com a referida empresa, mediante os

meios financeiros possíveis, pagar a fatura n0102/2013 de 12.661,19€ (Doze Mil

Seiscentos Sessenta e Um Euros e Dezanove Cêntimos) e propor à empresa um plano
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de pagamentos faseado da fatura n0103/2013 de 14.367,09€ (Catorze Mil Trezentos e

Sessenta e Sete Euros e Nove Cêntimos), da seguinte forma: Quatro pagamentos no

valor de 2.300,00€ (Dois Mil e Trezentos Euros) a pagar em 30 de Abril, 30 de Julho,

30 de Outubro e 30 de Dezembro de dois mil e catorze, transitando ainda um valor de

5.167,09€ (Cinco Mil Cento e Sessenta e Sete Euros e Nove Cêntimos) para dois mil e

quinze, a pagar em 30 de Janeiro 2.500,00€ (Dois mil e quinhentos euros) e a 30 de

Março, 2.667,09€ (Dois mil seiscentos e sessenta e sete euros e nove cêntimos). --------

--------A empresa concordou com o referido plano de pagamentos, comprometendo-se

este executivo a pagar a fatura na sua totalidade, caso a Câmara Municipal decida

comparticipar as obras.--------------------------------------------------------------------------------------

-7Ratificar o Protocolo efetuado entre o Presidente da Junta de Freguesia e o

Presidente da Câmara Municipal, para a cedência a título gratuito, do edifício do rés-

chão e 1°. Andar com 5 divisões, designado como EB1 de S. Pedro d'Arcos (Escola

Primá ria).------------------------------------------------------------------ -------------------------------------

-------- 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 presente~--------------------------------

Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes ~

Paulo José Correia dos Santos ~~:. d- ~
Maria Graziela Palma da Rocha ~ ~
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