
 Acta n.º 13

          5ª REUNIÃO MENSAL DA JUNTA DE FEGUESIA

Aos vinte e seis dias do mês de Março de dois mil e dez, a Junta de Freguesia reuniu na

sede da Junta de Freguesia com todos os membros que a compõem, com a seguinte

ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------------

2. Aprovação do Fecho de Contas do ano 2009------------------------------------------------

3. Aprovação alterações e Revisões ao Orçamento de 2010------------------------------

4. Aprovação do Regulamento do Fundo de Maneio-----------------------------------------

5. Aprovação da Norma de Controlo Interno-----------------------------------------------------

6. Aprovação do Regulamento do  Cemitério ---------------------------------------------------

7. Alteração Regulamento e tabela de taxas e licenças-------------------------------------

8. Aprovação do Regimento da Assembleia------------------------------------------------------

9. Obras na freguesia------------------------------------------------------------------------------------

                 
 1- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Havendo hoje reunião Geral da RSIA, referente ao funcionamento do Espaço TIC, o

coordenador do projecto, Abílio Ramos delegou  a sua representação á Presidente da

Junta, por não ter disponibilidade para ir ao mesmo.------------------------------------------

Com apresentação em PowerPoint do nosso Espaço, considerado o mais recente

formado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi relembrado por parte da presidente da Junta que o curso de protecção civil, iria

começar na próxima 2ª feira dia 29 de Março.--------------------------------------------------------

 Pelo motivo de o salão paroquial já não ter disponibilização de uso no próximo domingo,

aonde estava previsto a sessão de cinema gratuito, PRIMARTE, no próximo domingo, dia

28 de Março , com a passagem do Filme UP,  esta será no salão nobre da sede da Junta

de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi-nos informado por parte da presidente da junta das derrocadas existentes na orla

marítima, devido ás enormes chuvadas havidas nos últimos dias. Nomeadamente na rua

da Boa Vista e Junto ao antigo Porto de pescas.-------------------------------------------------------



Foi-nos  informado  por  parte  do  trabalhador  da  Câmara  a  desempenhar  serviços  de

coveiro no cemitério da nossa freguesia que a partir do dia 5 de Abril entrará de férias, por

cerca de dois meses.-------------------------------------------------------------------------------------------

Estando o nosso cemitério aberto a população apenas 2 dias por semana  e é vontade da

junta de freguesia manter o seu funcionamento e abertura, decidimos que  esses serviços

são mantidos por esses dois dias, cumprindo com o regulamento e as informações dadas

ás pessoas com a colocação de uma pessoa.-----------------------------------------------------------

Já foram substituídos os dois candeeiros da frente da igreja, anteriormente solicitado á

C.M.R.G. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Foi  aprovado  por  unanimidade  o  encerramento  de  Contas  do  ano  de  dois  mil  e

nove.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
Foi aprovado por unanimidade as alterações e as revisões feitas ao Orçamento de

2010---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.
Aprovado por unanimidade o Regulamento do Fundo de Maneio.---------------------------------

      5.
Aprovado por unanimidade a norma de controlo interno.---------------------------------------------

6.
Aprovado por unanimidade o regulamento do Cemitério.---------------------------------------------

7.
Aprovado  por  unanimidade  a  alteração  do  regulamento  e  tabela  de  taxas  e

licenças.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.
Aprovado por unanimidade o regimento da assembleia.----------------------------------------------

9.
Está concluído o piso sintético do polidesportivo e em fase de conclusão o restante.--------

Nada mais havendo a analisar foi encerrado a presente reunião.----------------------------------


