JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
27 DE OUTUBRO DE 2014
Aos 27 dias de Outubro 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.

Na sessão não se registou a presença de público.
O Sr. Presidente fez uma breve resenha dos trabalhos de manutenção que se realizaram ao longo do mês de Outubro
nomeadamente, alguns trabalhos que resultaram do término das festividades de Setembro.
O Executivo discutiu a atual condição das Casas de Tocan, nomeadamente, o espaço concedido à Associação Canha Desporto e Aventura. Verifica-se que o mesmo está inutilizado e após visita ao local, constatou-se que o estado de
conservação e uso não eram os adequados. Refira-se que não há registo de atividade desenvolvida pela Associação desde
Fevereiro de 2014.
Assim, deliberou o Executivo, por unanimidade, notificar a Associação Canha - Desporto e Aventura, para se pronunciarem
sobre o espaço concedido pela Junta, quanto à sua utilidade para os fins estatutários. Caso a Associação não se pronunciar
no prazo da notificação valida, o protocolo de concessão do espaço, será revogado e o espaço entregue à Junta de
Freguesia.
O Executivo também discutiu a situação patrimonial da junta de Freguesia, nomeadamente quanto aos imoveis de que
proprietária e dos que utilizadora. Considerou-se ser oportuno, durante o mandato, de forma a defender o património
público da freguesia de Canha, realizar as ações necessárias e possíveis, para que se inventarie e regularize o quinhão
imobiliário da Junta.
Focou-se a discussão no “Matadouro”, que é o edifício que está ao serviço da junta para albergar maquinaria da Junta. Este
prédio não está registado a favor da Junta e desconhece-se se também estará registado a favor da Camara Municipal de
Montijo ou outrem.
O Executivo, por unanimidade, deliberou tomar as diligências de averiguação, dos possíveis registos do imóvel, para mais
tarde e caso necessário, promoverem junto da Assembleia de Freguesia a decisão de concretização dos registos
necessários.
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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