
Ata NQ. 03/2014

------Aos vinte e oito dias do mês de março 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, respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.-----------------------
A reunião teve início com as seguintes deliberações: ---------------------------------
-7Apreciação e votação da Prestação de Contas de dois mil e treze, do período
compreendido entre o dia 19 de outubro e o dia 31 de dezembro de dois mil e
treze, cuja receita foi de 32.929,86€ (Trinta e dois mil novecentos e noventa e
nove euros e oitenta e seis cêntimos), a despesa foi de 10.764,60€ (Dez mil
setecentos e sessenta e quatro euros e sessenta cêntimos) transitando para
dois mil e catorze um saldo de 22.165,26€ (vinte e dois mil cento e sessenta e
cinco euros e vinte e seis cêntimos. As contas foram aprovadas por
unani midad e· ---------------------------------------------------------------------------------,
-7Apreciação e votação da Prestação de Contas de dois mil e treze, do período
compreendido entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro, cuja receita foi
de 88.183,91 € (Oitenta e oito mil cento e oitenta e três euros e noventa e um
cêntimos), a despesa de 66.018,65€ (Sessenta e seis mil e dezoito euros e
sessenta e cinco cêntimos}, transitando assim para 2014, um saldo de
22.165,26€ (Vinte e dois mil cento e sessenta e cinco euros e vinte e seis
cên timos ). ----------------------- ---------------- --------- --------- ------------ --------- -------
-7Na sequência da reclamação, apresentada pelo Sr. Ramiro Matos Velho e
após várias diligências efetuadas, o Órgão Gestor /Conselho Diretivo, entregou
à Assembleia de Compartes relatório pormenorizado das investigações
realizadas bem como o respetivo parecer favorável, tendo a mesma
deliberado em conformidade; -------------------------------------------------------------
-7Apreciar o Acordo de Execução e contrato de Delegação de Competências,
celebrado entre o Presidente do Município e o Presidente deste executivo a
fim de, nos termos da alínea j, do nº.l, do artigo 16 da Lei nº.75 de 12 de
Setembro de 2013, ser submetido à próxima Assembleia de Freguesia, para
fei d .-e eítos e autonzaçao. ----------------------------------------------------------------------
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-7Autorizar a Comissão de Festas de São Pedro, a realizar mais um alrnoçrr"
convívio, com vista à angariação de fundos, para a referida festa; -----------------
-7Autorizar a cedência do salão da Junta, à Associação de Estudantes de
Lanheses, no próximo dia 11 de abril, para a realização de um evento festivo.--
-7Como vem sendo feito habitualmente, ceder a carrinha da Junta de
Freguesia, para apoio do Compasso Pascal; --------------------------------------------
-7 Felicitar o Sr. António Gonçalves da Rocha pela cedência gratuita de uma
oliveira de grande porte, para ser replantada numa falha existente na nossa
saudo sa ex-Escola Primária. ---- -------------------- ------ -------------------- ------- -------
-7Adquirir uma máquina sopradora de folha e outros, para apoio dos
cantoneiros na limpeza dos jardins e caminhos da freguesia; ----------------------
-7 No seguimento de um mail enviado pela GNR de Lanheses, informando os
presidentes de Junta, que o averbamento do grupo II nas cartas de condução
dos condutores que realizam o transporte escolar de crianças, é obrigatório e
a sua ausência, ser punível com coima de SOO,OO€ e dado a funcionária
Anabela Domingues, não ter o referido averbamento, deliberou este executivo
suportar os custos inerentes à resolução dessa questão; ----------------------------
------- 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.mmm~--mu-m-----muu-
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