JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
23 DE FEVEREIRO DE 2015
Aos 23 dias de Fevereiro 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
Tesoureiro: Manuel Florindo Moura.

Na sessão não se registou a presença de público.
O Executivo procedeu à discussão e deliberação de sobre modificações ao Orçamento da Despesa, pelo que aprovadas, foi
efetuada a modificação n.º1 pela seguinte ordem:
1. Conta - Classificação Económica: Despesas com pessoal (Ajudas de Custo), código 01 0102040000, foi diminuído o
montante de €500,00 (quinhentos euros);
2. Conta - Classificação Económica: Despesas com pessoal (Ajudas de Custo), código 03 0102040000, foi reforçado o
montante de €500,00 (quinhentos euros);
O Sr. Presidente referiu que já enviou em correio electrónico ao Sr. Presidente da Camara Municipal de Montijo, pelo qual
solicita a reparação do Polo da Biblioteca em Canha, face ao seu estado de degradação. Também solicitou a colocação de
pavimento junto ao “Vale do Capela”, artéria que liga a Av. Dos Bombeiros Voluntários com a Estrada do Carrapatal.
Foi atribuído um subsídio de €275,00 (duzentos e setenta e cinco euros) à nova Comissão de Festas para a realização do seu
primeiro evento, uma noite de fados no próximo dia 28 de Fevereiro.
Já se encontra ligado o ramal de água da rede para a Sociedade Recreativa das Taipadas.
Os funcionários Vitor Brás Jacinto e Alcídio Saraiva já se encontram a realizar a formação para a colocação de produtos
fitofármacos.
Segundo foi transmitido ao Executivo, prevê-se o arranque de obras da ETAR no segundo semestre de 2015.
A Camara Municipal de Montijo, brevemente, irá proceder à reabilitação do muro e respetivo gradeamento (fachada
principal) do cemitério Ocidental.
Foi também solicitada reunião com o Sr. João Nuno, da CM de Montijo sobre a atribuição de números de polícia por
efetivar.
O Executivo, apos solicitação do Bombeiros Voluntários de Canha, atribuir a título de donativo uma motosserra e roçadora
a esta instituição. Tal equipamento fará parte dos meios de combate e prevenção a incêndios a integrar na nova viatura 4x4
a inaugurar.
Foi assinado o protocolo de prestação de serviços entre a Junta de Freguesia de Canha e Junta da União de Freguesias de
Pegões e Sto. Isidro, relativo aos serviços de Coveiro.
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Realizaram-se obras de acesso a deficientes no Posto Territorial da GNR, bom como obras nas instalações sanitárias. Esta
obra foi comparticipada pela CM Montijo.
A Comissão de Festas das Taipadas solicitou um donativo de €175,00 para a realização de uma noite de fados, ao qual o
Executivo acedeu atribuindo o donativo para contribuir para a realização do evento.
A direção dos Bombeiros Voluntários de Canha, solicitou a disponibilização ou reserva de sete a dez campos no cemitério
Ocidental diretamente para bombeiros.
O Executivo considera que deverá melhor debater as condições E termos de atribuição exclusiva dessas campas para
garantir equidade.

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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