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ACTAS Folha 39

Ata Nº. 13 /2013

------Aos cinco dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nº: 1 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 Tesoureiro.-----------------------
A reunião teve início com as seguintes deliberações:----------------------------------
-7Aprovar as Opções de Plano e Orçamento para 2014, cuja receita e despesa
prevista é de 168.192,28€ (Cento e Sessenta e Oito Mil Centos e Noventa e
dois Euros e Vinte e Oito Cêntimos );------------.:-------------------------------------
-7 Adquirir nova máquina de rastreio de Triglicerídeos, Colesterol e Glucose,
bem como solicitar orçamento para reparação da existente;--------------------
-7 Proceder ao abate da palmeira existente junto ao Salão, uma vez que esta,
por se encontrar junto ao telhado, é responsável pelas infiltrações de água, ali
exi ste n te s; ----- -- ---------------------------------------- --------------------------------------
-7Vender dois metros quadrados de terreno, no cemitério desta freguesia,
para construção de sepultura perpétua (nº.178), no talhão nº5, ao Sr. Manuel
da Co sta Carvalho' --- -- -------- -------------- ---------- -- -- -- -------- -- --- --- -- -- -- ----------,
-7 Proceder à reparação do telhado do Salão e da Garagem, para eliminar as
infil traçõ es existentes; ------ -------- -------- ------------------ ------------ --- ------ ---------
-7 Realizar candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para
contratação de mais um cantoneiro, dado a extensão da nossa freguesia e o
estado em que se encontram as estradas, bermas e caminhos; ---------------------
-7Conceder todas as facilidades e apoiar o rastreio da Diabetes, que terá lugar
no próximo dia 17 de Novembro e cuja organização estará a cargo das Sras.
Enfermeiras e Nutricionista, que prestam serviço de voluntariado no nosso
Posto d e Enfermagem; -------------- -- ----------------------- ----- ------------- ------------
-7 Aprovação da alteração de operadores de telecomunicações, da Portugal
Telecom para a Óptimos, por esta oferecer melhores condições
q uali dad e / preço; ------------------------------------- ------------------------------- ------
-7 Aprovada a atribuição de subsídios, solicitados pelas seguintes entidades:
Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Arga e Lima:
Cinquenta Euros, Associação Desportiva Arcuense (Prova de Vinhos): Cinquenta
Euros, aquisição, à Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua
(ALAAR), de um livro de rifas no valor de vinte e cinco euros; ---------------------
-7 Proceder à rescisão do contrato com a Ambírned, empresa que procede à
recolha dos resíduos hospitalares do posto de enfermagem, atendendo ao
volume diminuto de resíduos e ao facto dos valores que nos são cobrados, ----
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mensalmente, serem elevados e contratar outra empresa que pratique
melh ores precos e condicões. ---------------------------------------------------------------
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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 r=r:------------------------------
Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes_-=~==::::;i'__-------

Paulo José Correia dos Santos ~7~ -~ k ~
Maria Graziela Palma da Rocha velh~~~~


