JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
26 DE MAIO DE 2014
Aos 26 dias de Maio 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

Secretário: Vasco Maia

Tesoureiro: Manuel Florindo Moura.
Nesta reunião, foi discutido a redacção do protocolo proposto pelo Executivo ao ACERS para colmatar a ausência do único
técnico administrativo no posto de saúde de Canha, que pela sua ausência, é determinado o fecho do posto nesse dia ou
dias de ausência.
A versão apresentada não mereceu considerações por parte do Executivo, pelo que foi aprovada unanimemente a sua
redacção e será levada à próxima Assembleia de Freguesia para deliberação.
Relatou-se a continuada pratica de intervenções por parte do Município sem qualquer comunicação prévia ao Executivo da
Junta. Tal pratica cria constrangimentos na gestão do pessoal de manutenção, bem como distorce a capacidade de resposta
junto da população para justificar demoras nas intervenções a realizar, anulando por completo a acção do Executivo neste
âmbito. Resolveu-se, por mais uma vez, insistir junto da Vereação para que hajam melhores diligencias.
No seguimento do reportado anteriormente assinala-se que ouve intervenção no aqueduto da Boavista pela C. M. de
Montijo e a Junta de Freguesia de Canha procedeu à reparação e limpeza da vala do Vale de Gil Vaz.
A Tertúlia Tauromáquica de Montijo solicitou reunião com o Executivo para a realização de uma corrida com praça móvel
na freguesia.
Pelo infortúnio e valor avultado da despesa registou-se a aquisição de dois pneus para o tractor e mais dois para o reboque.
Sendo dois equipamentos de relevo na manutenção da freguesia a sua conservação e manutenção exigem cada vez mais do
orçamento da Junta.
Foi aprovado o aluguer de um stand de exposição na Festas de S. Pedro em Montijo. Face aos eventos que estão agendados
em Canha para o Verão. Considerou-se oportuno promover Canha na sede de concelho. Resolveu-se estender o convite à
participação às associações e entidades de carácter social da freguesia, bem como aos Senhores empresários e artesão da
freguesia a usar o espaço gratuitamente de forma a promoverem os seus trabalhos e ramos económicos de actividade.
Refira-se que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montijo confirmou a vinda de uma máquina niveladora para intervir
nos caminhos da freguesia, numa extensão de 110kms, para conservação e nivelamento do piso.
Os funcionários da Junta que trabalham com a aplicação contabilística irão ter formação em Setúbal. As alterações ao OE de
2014 e sistema de contabilidade das autarquias (POCAL) impelem para que haja uma reciclagem de conhecimento neste
âmbito.
A C. M. de Montijo está a formalizar contactos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para a contratação do
funcionário que termina contracto com a Junta de Freguesia este mês.
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O Museu Etnográfico de Canha irá abrir portas, sábado, dia 14 de Junho, pelas 21h30 para a primeira iniciativa “À Noite No
Museu”.
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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