
Ata NQ. 10/2014
-----Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas dezoito

horas e trinta minutos, nos termos do n2. 1 do Artigo n2.20, da Lei n2. 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.------------------------------------
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-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:-------------------------

-----Conceder autorização à funcionária Anabela Domingues, a pedido do

Eng.º Gonçalo, para participar numa atividade de confeção de compotas,

destinada às crianças do Infantário do Centro Educativo das Lagoas, no dia
m u nd ia I d a a Iim e nta çã o. -----------------------------------------------------------------

-----Autorizar a cedência do Salão da Junta, para a realização de uma festa

organizada pela Associação de Estudantes da Escola de Arga e Lima.---------

-----Autorizar a cedência do Salão da Junta de Freguesia, à SPAC, para a

realização de um almoço convívio a realizar no dia 23/11/2014.---------------

-----Aprovar o Regulamento do Cemitério da Freguesia, o Regulamento de

Taxas e Licenças e a Tabela Geral de Taxas da Freguesia de São Pedro
d' Arcos.----------------------------------··--------------------------------------------------

-----Aprovar as opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e

quinze, cuja receita e despesa prevista é de 176.882,40€ (Cento e Setenta

e Seis M~ilOitocentos e Oitenta e Dois Euros e Ouarenta Cêntimos).----------_

-----Definir, com a Junta de Freguesia de Estorãos, os limites físicos na

Quinta de Pentieiros, considerando como referência o local do antigo

Cruzeiro de Pentieiros em linha reta à cozinha da Casa da Quinta e desta

para o marco do Castelo. Mais foi acordado que o caminho que serve o

parque de campismo ficou a servir de divisória, ficando este a pertencer à
fregu es ia de Esto rãos. --------------------------------------------------------------------

----Adquirir, como vem sendo habitual, um livro de rifas, pela quantia de

Vinte e Cinco Euros, à ALAAR, associação cujo principal objetivo é a

recuperação e tratamento de animais abandonados.----------------------------

----Apreciar a reclamação apresentada por um munícipe, relativamente ao

atendimento efetuado pela funcionária da Junta de Freguesia.----------------

----Transferir os direitos de concessão da Sepultura Perpétua número 96

(noventa e seis), do Talhão nº.4 (número quatro), de João António

Trigueiro, para Manuel Rodrigues, viúvo de sua filha Rosa Rute de Castro

Trigueiro, por concordância de todos os representantes/herdeiros do

mesmo, conforme documentos arquivados nesta Junta- de Freguesia. -------

---- 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

apro~ada, vai ser assinada pelos membros present~=m--m_m

Custódio do Nascimento Rodngues Fernandes C~~
Paulo José Correia dos sant~~

Maria Graziela Palma da Rocha Velho ~~


