JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
24 DE NOVEMBRO DE 2014
Aos 24 dias de Novembro 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 Novembro.
Referiu que foram adquiridos e brevemente colocados sinais de indicação na via pública, para assinalar a direção para a
unidade do Bombeiros Voluntários de Canha e a nova Unidade de Cuidados Continuados a inaugurar.
O Executivo discutiu, mas ainda sem consenso, a toponímia de ruas a atribuir denominação, uma na vila de Canha e outras
em Taipadas. Está por definir pela CM Montijo a reabilitação dessas ruas, pelo que a decisão de denominação e
consequente proposta à assembleia ficaram para mais tarde.
O Executivo decidiu não realizar qualquer evento alusivo à quadra natalícia, uma vez que fora informado pela Santa da Casa
da Misericórdia de Canha, que este ano estes realizarão um evento para a população em geral.
O Executivo também decidiu para esta quadra não contratar o serviço de iluminação de ruas como habitualmente tem
feito. Invés da contratação, adquirirá materiais decorativos e alusivos à quadra, cabimentando para o efeito, o montante de
€150,00. Neste ano de 2014, será o edifício da Junta decorado, e nos anos seguintes todos os outros locais, consoante a
disponibilidade de materiais a adquirir. O Executivo assim considerou não se afastar de assinalar a quadra natalícia e aina
assim não despender da verba anual de, sensivelmente, €1.500,00, para decoração contratada e temporária.
Foi também discutido o novo plano de reabilitação urbano aprovado recentemente pela Assembleia de Executivo do
Município. Constata-se que há uma área urbana de Canha contemplada para reabilitação e sujeita aos vários benefícios daí
advindos. Pela juventude do documento, considera o Executivo que é necessário estudar melhor o plano e a área
enquadrada para que melhor informação ou promoção possa ser dada aos fregueses.
Verificado que a, então, Comissão de Festas de Canha, renunciou ao seu mandato e até ao momento não foi apresentada
uma lista substituta, decidiu o Executivo que, se não se verificar a apresentação de uma lista com um plano de atividades
elaborado, o Executivo afixará um edital para o qual só se comprometerá em subsidiara as Festas em Honra de Nossa
Senhora da Oliveira, se a lista ou listas candidatas se apresentarem até 28 de fevereiro de 2015.
O estado do parque do recinto da EB1 de Canha carece de intervenção, nomeadamente para substituir o pavimento de
gravilha envolvente e substituição do piso composto de borracha e cortiça. O Executivo decidiu solicitar três orçamentos de
relva sintética para substituição do piso de gravilha e do piso de borracha e cortiça a substituir. A solução mostra-se
adequada para os alunos em termos de conforto e segurança e para a Junta, dentro do seu quadro de competências, uma
melhor solução em termos de garantia de higiene e manutenção.
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Em face da colaboração já existente entre a Junta de Freguesia de Canha a Junta da União de Freguesias de Pegões e Sto.
Isidro para a cedência do coveiro para serviços de sepultura nos cemitérios daqueles locais, considerou o Executivo,
imperativo a realização de um protocolo de cedência de prestação de serviços entre ambas Juntas de Freguesia.
Assim conclui-se, será executado um protocolo que vise a prestação de serviços da responsabilidade da Junta de Freguesia
de Canha, no qual constaram os termos, condições e preço que definem as deslocações e serviços realizados pelo coveiro
pertencente aos quadros desta Junta de Freguesia.
Na sequencia do já tratado na sessão de mês passado, constata-se que deverá ser mais aprofundado o contrato de
comodato celebrado com a Santa da Casa da Misericórdia de Canha quanto à cedência das divisões das Casas da Tocan,
atualmente utilizado como farmácia. Para melhor esclarecimento, o executivo consultará o registo predial do imóvel.
Por fim, o executivo discutiu e aprovou o Plano de Atividades a realizar em 2015.
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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