JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
26 DE JANEIRO DE 2015
Aos 26 dias de Janeiro de 2015, 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.
Retomou-se o assunto das Casas da Tocan, nomeadamente a notificação enviada à Associação Canha - Desporto e
Aventura. Verificou-se que a notificação não foi devidamente efetuada. Asssim, e por bem, aplicando-se as normas do
Código de processo Administrativo, repetir-se à as formalidades de notificação do interessado para audição por correio
registado com aviso receção. Concluído o processo e terminado o tempo de direito de resposto revogar-se-á então o
protocolo celebrado e retomar-se-á posse do imóvel cedido em comodato.
O Executivo mantem a intenção de requalificação do imóvel contiguo ao Museu Etnográfico com a finalidade de
arrendamento para habitação. Contudo, as receitas próprias da Junta, perante as despesas anuais impedem de se avançar
com a requalificação. Entendeu, o executivo, que deverá consultar-se a Caixa Geral de Depósitos para a as condições de
financiamento deste projeto.
Por fim, discutiu-se o atual estado do telhado E.B. 1 de Canha e a fachada da cantina. O Executivo contactará o Executivo do
Município de forma a obter solução para devidas reparações uma vez que as verbas necessárias ultrapassam o que foi
contratualizado e cabimentado nos acordos de execução no âmbito da delegação de competências.
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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