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ACTAS Folha 57

Ata Nº. 09/2015
-----Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas
dezoito horas e trinta minutos, nos termos do nQ.l 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, Secretário e Tesoureiro.--------------------------
----A reunião teve início com as seguintes deliberações:--------------------------------

----Após a audição de diversos madeireiros relativamente ao valor para o leilão

do material lenhoso proveniente de Sanjamondes, que valeria cerca de

l50,OO€/200,OO€, o executivo deliberou iniciar a hasta pública com o preço base

de 250,OO€, tendo a mesma sido arrematada pelo valor de 260,OO€, e entregue

ao Sr.Ave Iin o M ato s daS i Iva. --------------------------------------------------------------------

----Congratularmo-nos com a deliberação do Município na sua ata de número

dezassete, de trinta e um de agosto, ao aprovar um voto de felicitações ao

atleta da SPAC - Filipe Machado, pela conquista do título de Campeão Nacional

de BTT Maratonas (XCML na categoria de Master 30, em Reguengos de

M o nsa raz.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que a Hasta Pública realizada no dia treze de setembro, para a
alienação do prédio rústico número mil trezentos e dezassete ficou deserta;
considerando que com a receita do mesmo se poderiam corrigir ou melhorar as
diversas necessidades apontadas na ata de julho, deliberou este executivo
efetuar todos os procedimentos necessários e legais para realizar nova Hasta
Pública, descendo o preço base em vinte por cento ou seja para a importância
de vinte e oito mil, oitocentos e vinte e quatro euros.------------------------------------
----Transferir os direitos de concessão do jazigo IA-Talhão 1 e Sepultura nQ.60
(sessenta) do Talhão 3, de Manuel Gonçalves de Araújo, para sua filha Maria
Delfina Gonçalves de Araújo, conforme documento arquivado na secretaria da
Junta de Freguesia, tendo sido emitidos os respetivos Alvarás.------------------------
----Autorizar a empresa HELPIDEZ-ATIVIDADE FISICA, LDA, a efetuar a divulgação
das aulas de exercício físico para a população sénior, comprometendo-se a
Junta de Freguesia a assumir os custos, desde que o número de participantes
seja su pe ri o r a dez. ---------------------------------------------------------------------------------
----Assumir a preparação de condições e cedência de espaço, após contatar uma
professora, no sentido divulgar/inscrever alunos para a criação de Aulas de
Apoio ao Estudo e Trabalhos de Casa, sendo os custos inerentes à professora da
responsabilidade dos encarregados de educação. A possibilidade de professores
na modalidade de voluntariado, como inicialmente tinha sido pensado, pareceu-
nos menos interessante e desapropriado para os alunos.-------------------------------
----Registar o voto de congratulação/louvor ao atleta Filipe Machado, da SPAC-
São Pedra d' Arcos Ciclismo, pelo título de Campeão Nacional de BTT-XCM, na
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categoria de Master-30, aprovado por humanidade na Assembleia Municipal de
sete m b ro de d o is m iI e qui nze. -----------------------------------------------------------------

-----Autorizar a deslocação da funcionária da secretaria, por forma a participar

numa ação de formação promovida pela ANAFRE, na Junta de Freguesia de

Oliveira do Douro, no âmbito da candidatura desta junta ao Projeto de

Modernização Administrativa, que engloba uma plataforma Web de serviços

online. Foi ainda deliberado pagar as ajudas de custo à funcionária e as

despesas de portagens à Junta de Freguesia de Fontão, uma vez que a
deslocação foi efetuada na carrinha da mesma.--------------------------------------------

-----Transferir os direitos de concessão do jazigo nQ5- talhão 1 (cinco), de José da

Rocha Vieira, para sua filha Maria Alcinda Ribeiro Vieira Franco, conforme

documento de decisão homologatória da partilha, arquivado na secretaria da
Junta de Freguesia, tendo sido emitido o respetivo Alvará.-----------------------------

-----Solicitar a inscrição, no Serviço de Finanças, do baldio florestal conforme
mapa executado pela Associação Florestal do Lima (444,32ha), em nome do
contribuinte Conselho Diretivo de Baldios de São Pedro d' Arcos, bem como da

alteração da área e divisão do prédio rústico designado Alto do Ferreiro, inscrito

na matriz predial sob o número 2626 e descrito na conservatória do Registo
Pred iaI sob Q n Q. 00347/20030213. --------------------------------------------------------------

-----Consultar empresas de serviços de limpeza para efetuar uma revisão geral à
Ex-Escola e Casa Mortuária, dado no interiores das instalações não se preverem,
a breve p ra zo, m aisob ra s.-----------------------------------------------------------------------

-----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,
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Paulo Jose Correia dos Santos ~ .
Maria Graziela Palma da Rocha Velho .


