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Ata Nº. OS/2015
-----Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e
trinta minutos, nos termos do nQ.1 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 Teso u re iro. ------------------------------------ ------------------------------------------------------------
-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:-------------------------------- --------

~UF.L - PORTO PROCESSADO POR COMPUTADOR



-----Autorizar a cedência do salão da Junta de Freguesia, à Associação de
Estudantes de Lanheses, para a realização de uma festa de final de ano;-----------
---- Autorizar a funcionária "da Junta a fazer o transporte dos nossos alunos, que
frequentam o Centro Educativo das Lagoas, para o Clube Náutico de Ponte de
Lima, no próximo dia 9 de junho; --------------------------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 61 (sessenta e um), de João
Manuel Gonçalves, para Deolinda Celeste Fernandes Gonçalves, Vicente
Sanches Vieira, e herdeiros de Aires Santos Fernandes Gonçalves, conforme
documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido emitido o
respet ivoA Iva rá .------------------------------------------------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 136 (cento e trinta e seis),
de Maria Angelina Rocha Rodrigues, para Maria Inês Rodrigues da Rocha, com
acordo dos restantes herdeiros, conforme documento arquivado na secretaria
da Junta de Freguesia, tendo sido emitido o respetivo Alvará.-------------------------
---- Na sequência de um pedido dirigido a este executivo, sobre a possibilidade
de realizar o transporte do aluno Gonçalo Dinis Cruz Gonçalves, no perfcdo de
férias escolares, para as Oficinas de Verão das Lagoas, deliberar favoravelmente,
uma vez que não implica qualquer aumento de percurso, nem alteração de
horários, dado a carrinha continuar transportar os meninos do infantário. --------
-----Providenciar a démarches necessárias para a inscrição na Matriz Predial do
baldio florestal omisso, a fim de dar cumprimento ao estipulado na Lei nQ

72/2014, bem como ao determinado no contrato de arrendamento florestal à
Portu ce I/50 po rce I.----------------------------------------------------------------------------------
-----Solicitar à empresa gestora do Portal da Freguesia os conteúdos do mesmo,
no sentido de providenciar uma página mais fácil, moderna e acessível.------------
-----Deliberado solicitar ao Município o estudo e com participação para a
beneficiação da Rua da Igreja e das Senras.-------------------------------------------------
-----Após consulta de várias empresas de serviços para pintura do Portão do
Cemitério, deliberado mandar executar o trabalho à empresa que melhor preço
nos propôs, com o compromisso de ser realizado antes das Festas do Padroeiro.
-----Iniciar os contatos indispensáveis para a realização do Passeio Anual dos
Reformados, que este ano rumará ao Alto Minho, mais propriamente aos
Espigueiros do Lindoso, Santuário da Peneda, Castro Laboreiro, etc .. Organizar
ainda um pequeno bufet para servir a meio da manhã, tendo em conta que não
existem muitas áreas de restauração naquelas zonas e que o almoço será
servi do pe rto das 13.3 Oho ras.-------------------------------------------------------------------
-----Como vem sendo costume em anos anteriores, avisar que estão abertas as
inscrições para a semana da praia. O transporte será efetuado no autocarro da
fregu esia de Fontã o. -------------------------------------------------------------------------------
-----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,
vai ser assinada pelos membros presentes.----------- --- ----------------------------------
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