JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
27 DE ABRIL DE 2015
Aos 27 dias de Abril 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, a convite do Executivo estiveram:



João Manuel de Sousa, Presidente da Comissão de Festas de Canha
Nuno Costa e Tiago Neves, em representação da, já cessada, Associação Canha - Desporto e Aventura.

O Executivo entendeu por bem convocar os representantes destas entidades para a sessão ordinária de Executivo a fim de
esclarecer e agilizar a passagem de testemunho e instalações, cedidas pela Junta, refira-se, determinadas divisões das Casas
da Tocan, no âmbito das finalidades estatutárias destas entidades. Sendo a Associação Canha – Desporto e Aventura a que
liberta o espaço cedido a favor da Comissão de Festas.
No entanto, e após a conclusão do protocolo de comodato celebrado entre a Junta de Freguesia e a Associação, esta
mantém itens do seu espólio coletivo, bem como individual, no local e a nova Comissão de Festas tem dificuldade em
escrutinar o que é deixado em seu favor.
A reunião revelou-se produtiva no apuramento e definição tendo ambas entidades chegado ao acordo, em consonância
com o Executivo da Junta, para no curto espaço de dez dias definir que bens retornariam aos antigos membros da
associação, bem como a devolução de quaisquer chaves de acesso ao local em posse desses membros.
Encerrada a reunião e registando-se a ausência de público, o Executivo procedeu à discussão e deliberação sobre a
avaliação do programa SIADAP do biénio 2013/2014.
Verificado que o biénio de avaliação foi interposto pela eleição de um novo Executivo, fruto das eleições autárquicas de
setembro de 2013, revelou-se necessário o novo Executivo pronunciar-se sobre o restante período de avaliação, que
compreende o momento de tomada de posse até o final do exercício de 2014.
Decidiu o Executivo, por unanimidade, homologar a avaliação dos funcionários da Junta de Freguesia de Canha, de âmbito
SIADAP para o período 2013/2014.
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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