
Ata Nº. 08/2015
-----Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e quinze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nº.l 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:--------------------------------
-----Solicitar ao Município a com participação financeira da pavimentação das
Travessas da Fréguda e Pregosa e Rua de Paredes (parte), bem como o
alargamento (adicional) da Rua de Paredes, dado as obras se encontrarem
co ncl u ídas. --------------------------------------------------------------------------------------------
-----Submeter o Contrato Interadministrativo para a Delegação de
Competências-Transportes Escolares, à Assembleia de Freguesia de Setembro,
após apreciação e concordância deste executivo.------------------------------------------
-----Autorizar a cedência da carrinha da Junta à Associação Desportiva Arcuense
para transportar alguns dos seus associados à Quinta da Malafaia, no dia 22/08,
bem como a cedência da cozinha anexa ao salão polivalente, no dia 19/08/2015
pa ra uma co nfrate rn iza ção de associ ad os. ---------------------------------------------------
-----Autorizar a cedência de 6 mesas e 34 cadeiras, à D. Cátia Micaela, para a
rea Iiza çã o deu m a festa fa m iIiar. ---------------------------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 126 (cento e vinte e seis),
de Maria da Conceição Pereira da Sousa, para seu filho Manuel Sousa de Castro,
conforme documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido
em itid o ores petivo Alva rá. ----------------------------------------------------------------------

-..:l ,JUFIL - PORTO
PROCESSADO POR COMPUTADOR



-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 122 (cento e vinte e dois),
de Maria das Dores Gonçalves, para sua neta Cláudia Marina da Cunha

Rodrigues, conforme documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia,
tend o si d o emiti d o o respetivo Alva rá. -------------------------------------------------------

-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 81 (oitenta e um), de Maria

Rosa Fiúza Alves Cardoso e Manuel Fiúza Alves, para Manuel Alves Fiúza,

conforme documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido
e m it id o o respet ivoA Ivará. ----------------------------------------------------------------------

-----Deliberado alienar em hasta pública o prédio rústico número 1317 (mil

trezentos e dezassete), localizado em Terrafeita. agora que o processo se
encontra devidamente organizado, pelo preço base de 36.030,00 euros (trinta e

seis mil e trinta euros), conforme avaliação constante do processo.------------------

-----Homenagear o atleta da SPAC-São Pedro d' Arcos Ciclismo, José Filipe

Machado Lourenço (FILIPE MACHADOL pelo feito conseguido no dia seis de
julho do corrente ano, ao sagra-se Campeão Nacional de BTI-XCM, na categoria

de Master 30 (trinta), na prova realizada em Reguengos de Monsaraz, bem
como mandar fabricar umas singelas lembranças. A homenagem realizar-se-á,
imediatamente antes do início da partida da 111 Rota da Chave, que vai ter lugar

no dia vinte e sete de setembro e contará com a presença do Presidente da
Câmara e o Vereador do pelouro do Desporto.---------------------------------------------

-----Pagar os retroativos de janeiro de 2015 até ao mês corrente, do abono para

crianças e jovens à funcionária administrativa, dado ter sido calculado por
escaIão d iver ge nte. --------------------------------------------------------------------------------

-----Autorizar a cedência da totalidade das mesas e cadeiras disponíveis, à Junta

de Freguesia de FontãojFábrica da Igreja, colaborando assim na organização do
almoço convívio do vigésimo aniversário do Rev. Padre José Luís, ao serviço
da que Ia, e desta, co m uni d ade. -----------------------------------------------------------------

-----Transferir os direitos de concessão do jazigo 7D-l de Maria dos Anjos
Fernandes da Luz, para suas filhas Rosa Maria Fernandes Gonçalves e Maria da

Luz Fernandes Gonçalves Belo, conforme documento arquivado na secretaria da

Junta de Freguesia, tendo sido emitido o respetivo Alvará. -----------------------------

-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 160 (cento e sessenta L de
António Rodrigues Lourenço, para sua filha Maria Augusta Araújo Lourenço

conforme documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido
em it ido o r espet ivoA Ivará. ----------------------------------------------------------------------

-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que dois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelos membros presentes.------------- --- --------------------------------

Custódio ~o Nas~imento Rodrigues Fer~a . ~'tu
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Maria Graziela Palma da Rocha Velho , .


