JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
31 DE MARÇO DE 2014
Aos 31 dias de Março de 2014, pelas 18h00, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Canha, na sua sede para realização
de sessão ordinária de Assembleia de Executivo.
Estiveram presentes na sessão os membros do Executivo:
Presidente: Armando Piteira
Tesoureiro: Manuel de Moura
Secretário: Vasco Maia.
Aberta a sessão não se registou a presença de público para acompanhar a Assembleia.
Iniciados os trabalhos registaram-se as seguintes atividades, realizadas e a realizar:









No passado dia 24 de Março, o Executivo esteve presente numa reunião, da responsabilidade do Agrupamento de
Centros de Saúde (ACES), direcionada a autarcas dos Concelhos de Montijo, Alcochete, Moita e Barreiro, que teve
lugar em Alhos Vedros, cujo propósito foi a definição de prioridades do Plano Local de Saúde.
No seguimento desta reunião, em prol do melhoramento do Posto de Saúde de Canha, o Executivo solicitou
reunião com o Sr. Diretor Executivo do ACES, que se realizará dia 16 de Abril, pelas 10:30.
Por solicitação dos interessados, o Executivo, também reunirá dia 3 de Abril, pelas 17:00, com a Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola Básico do Primeiro Ciclo de Canha e a Comissão de Festas.
Para além da manutenção continuada e corrente efetuada na escola, em cumprimento das competências
delegadas por força da lei 75/2013 de 12 de Setembro, evidenciou-se que recentemente foram objeto de
reparação e conservação as portas principais da escola e foram substituídos 3 estores da sala pré-escolar.
O Executivo aprovou, conforme orçamento no valor de duzentos euros apresentado pela firma Aquamatic, Lda. A
substituição do circuito de rega do relvado localizado frente á sede da Junta Freguesia. A decisão tomada tem por
âmbito substituir um sistema antigo, com débito excessivo de água, numero exagerado de expressores que
resulta num gasto excessivo de água. O novo sistema proposto deverá reduzir o consumo de água para um quarto
do consumo atual, beneficiara a relva com rega eficiente, e valoriza o equipamento uma vez que a substituição de
expressores danificados no processo corte apenas necessita de substituição dos topos e não de expressor por
inteiro.
Por solicitação dos peregrinos que habitualmente se deslocam a Fátima para as comemorações do dia 13 de
Maio, o Executivo aprovou por unanimidade a cedência da viatura de passageiros da Junta de Freguesia para
fazer o acompanhamento do percurso entre os dias 9 e 13 de Maio.

O Executivo, por força do exarado na alínea h), n.º 1.º do art.º 16.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, procedeu à leitura e
discussão dos seguintes Regulamentos, para sucessiva apreciação e votação da Assembleia de Freguesia:
a) Regulamento de Licenciamento de Atividades
b) Regulamento de Licenciamento de Fogueiras e Queimadas
c) Regulamento de Mercados e Feiras.
Os Regulamentos foram aprovados por unanimidade do Executivo e serão propostos à votação da Assembleia de Freguesia
de Canha na próxima Assembleia Ordinária de Abril de 2014.
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Conforme já estava identificado há vários anos, existiam artérias e caminhos dos lugares de Latadas e Taipadas que
careciam de denominação. Na presente Assembleia o Executivo discutiu os nomes propostos e deliberou, unanimemente,
sobre as seguintes denominações:
Latadas:
·
Rua das Palmeiras
·

Rua Monte das Latadas

·

Travessas das Oliveiras

Taipadas:
·
Estrada do Monte Novo
·

Estrada dos Carinhas

·

Avenida Casais Taipadas

·

Caminho das Alpendoradas

Estes serão propostos à Assembleia de Freguesia de Canha, para debate e votação. Os mesmos constaram em
mapa anexo à presente ata, para melhor orientação e definição das localizações visadas.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que após lida em voz alta,
será assinada pelos presentes.



O Presidente



O Secretário:



O Tesoureiro:
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