
Ata NQ. 07/2014

------Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e catorze, 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,
respectiva mente Presidente, Secretá rio e Tesou rei roo-------------------------------------
A reunião teve início com as seguintes deliberações: --------------------------------------
------Mandar colar as mesas e bancos em pedra existentes nos espaços

envolventes da Junta, bem como levantar e recolocar algumas pedras da parede e

do piso nos espaços envolventes, refazer/acertar a valeta no início da Rua de

Sanjamondes e refazer o muro junto do Ringue.---------------------------------------------

------Autorizar a cedência do salão ao Sr. Moisés Rodrigues Velho, para a

realização de uma festa de família, ficando o valor do aluguer ao critério do

utilizador, tendo em conta as despesas de manutenção e isto tendo em conta que

esta Junta de Freguesia não pode cobrar valores, dado o aluguer do referido

salão, não co nsta r na Tabe Ia de Taxa s.---------------------------------------------------------

------Conceder a Maria da Luz Rodrigues Araújo Ribeiro, dois metros quadrados de

terreno no Cemitério da freguesia de São Pedro d'Arcos, pela importância

estabelecida (trezentos e cinquenta euros), no Talhão 2 (dois), a sepultura

número 66 (sessenta e se is).-----------------------------------------------------------------------

------Conceder a Madalena de Jesus Alves Fiúza, dois metros quadrados de terreno

no Cemitério da freguesia de São Pedro d' Arcos, pela importância estabelecida

(Trezentos e Cinquenta Euros), no talhão 2 (dois), a sepultura número 51

(ci nq uenta e um). -------------------------------------------------------------------------------------

------Submeter o Contrato Interadministrativo para a Delegação de Competências-

Transportes Escolares, à Assembleia de Freguesia de Setembro, após apreciação e

co ncordâ ncia deste executivo. ------------------------------------------------------- -------------

------Reconhecer o excelente trabalho realizado na recuperação/manutenção do
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Tanque de armazenamento de água, em Santa Justa, bem como a rapidez e

eficiência de todas as pessoas envolvidas neste serviço.-----------------------------------

-----Dar inicio aos contatos com os proprietários confinantes dos terrenos com as

Ruas da Madorna e Rua da Castinheira, para alargamento e pavimentação, bem

como solicitar à Câmara Municipal o respectivo mapa de quantidades, apoio

té cn ico e fi nance iro. ------------:..---------------------------------------------------------------------

------Solicitar orçamentos param uma intervenção de retoques/polimento da

carrinha de transporte escolares, no sentido de atualiza-Ia com o nome atual da

freguesia, quer nas laterais quer nas portas, bem como o valor dessa operação----

------Continuar a acompanhar a situação social do Sr. António Marcos Veiga Sousa,

internado na Convalescença da "Bela Vida", na Areosa, até que a Segurança Social

consiga uma família de acolhimento para o mesmo.----------------------------------------

------Indagar junto de familiares, vizinhos e outras as condições sociais da Srª.

Rosa Natividade Cunha Velho, dado ter chegado ao conhecimento deste

executivo a situação em que a mesma se encontra. A terem algum fundamento as

audições efetuadas, cumprirá a esta Junta dar conhecimento ás entidades

competentes (Câmara Municipal, Centro de Saúde de Ponte de Lima e Segurança

Social) e apoiar na medida do possível as entidades envolvidas, familiares ou

ou t ros. ----------------------------------------------------------------------------- ---- -----------------

------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,

va i ser assinada pe los me mbros presentes. ------------------- ------------------------------
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