JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
08 DE AGOSTO DE 2014
Aos 8 dias de Agosto 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 sessão o Executivo discutiu os seguintes pontos:
Ponto Um: Obras em imóvel, propriedade da Junta de Freguesia, “Casa da Custódia Peixeira”.
O Executivo debateu sobre o estado de conservação do imóvel, sito na Rua do Castelo, contíguo ao Museu Etnográfico,
popularmente denominado por “Casa da Custódia Peixeira”.
Este imóvel está em estado de conservação ruinoso e carece de intervenção imediata. Sendo a afetação do imóvel a
habitação, entendeu o Executivo, ser oportuno orçamentar a reabilitação do imóvel para que se destine ao arrendamento
para habitação. Mais, concordou o Executivo, por unanimidade que, caso se afigure exequível, que este reabilitação se
reflita e concretize com cabimento do orçamento de 2015.
Momentaneamente, incumbiu-se o Executivo de orçamentar a obra e verificar a capacidade de execução.
Ponto Dois: Proposta de intervenção de reabilitação urbana por parte de associação de solidariedade social.
A associação Insencya apresentou-se junto do Executivo para a candidatura à reabilitação urbana, quer de imóvel, quer de
espaço pública da freguesia de Canha, através de uma ação de voluntariado. De acordo com a proposta apresentada
entendeu o Executivo reunir, oportunamente e formalmente com os representantes desta associação para delinear
estratégias e eleger o alvo dessa reabilitação com o propósito de servir o maior número de habitantes/utentes.
Ponto Três: Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa.
Foi endereçado um ofício ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva da Área
metropolitana de Lisboa com o intuito de criar estratégia e coordenação em candidaturas a fundos europeus e
ordenamento da Área metropolitana de Lisboa, na qual se encontra a freguesia de Canha.
Decidiu o Executivo responder afirmativamente ao ofício, enumerando as lacunas e necessidades da freguesia, de forma a
enquadra-las na estratégia comunitária de atribuição de fundos, como também solicitar uma reunião com o Sr. Presidente
da Comissão Executiva na freguesia de Canha.
Ponto Quatro: ACERS, fornecimento de habitação para médicos em regime de intercâmbio.
O ACERS contactou o Executivo no sentido de, urgentemente, no prazo de 48 horas, se poder providenciar habitação para
dois médicos em regime de intercâmbio, para se fixarem em Canha. Dado o curto espaço disponível para se efetuar esta
diligência, foram feitos contactos junto de privados para averiguar a disponibilidade solicitada. Verificando-se que do
património da Junta, bem como o da Camara Municipal do Montijo, localizado em Canha, não existir essa disponibilidade,
foi impossível responder e segurar esta excelente oportunidade.
Ponto Cinco: Acordo Coletivo de Trabalho
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Conforme solicitação dos funcionários da Junta, na sua maioria, ao abrigo do Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Publicas, o Executivo aprovou a redação do Acordo Coletivo de Entidade Empregador Publica, pelo que procederá à
celebração do mesmo.
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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