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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 10 DE MAIO DE 2010

Ao dez de Maio de dois mil e dez, na sede da Junta de Freguesia, reuniu o seu executivo, com
as seguintes presenças: Jorge Alberto Matos Leal - Presidente da Junta, Rosa de Lurdes
Pedrosa Ribeiro - Secretária e António Moisés de Araújo Andrade - Tesoureiro, às dezasseis
horas e cinco minutos, tendo presidido Jorge Alberto Matos Leal (Presidente da Junta) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informa todo o executivo, que em virtude da urgência da realização das
restantes obras na Rua de Sandim, concretamente para a demolição do Prédio e na realização
dos muros no mesmo local, deverá ser adjudicado pelos meios de Ajuste Directo ao mesmo
empreiteiro da obra pelo facto de este iniciar já as obras e por outro lado conhece bem os
trabalhos a realizar concretamente a realização das obras de adaptação para a saída da casa da
Sr.ª Maria Moreira, idosa que tem que ter especial atenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – PRESENTE PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 12.04.2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente Acta para apreciação, o Senhor Presidente propões nos termos do n.º 2 do artigo 92º
da Lei 5 – A/2002 de 11 de Janeiro que o executivo deliberasse aprová-la. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2

–

PRESENTE

LISTAGEM

DE

DESPESAS/RECEITAS

A

RATIFICAR

REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2010. --------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3– PRESENTE LISTAGEM DE DESPESAS PARA LIQUIDAR NO MÊS DE MAIO
DE 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - PRESENTE PROPOSTA PARA PAGAMENTO DA FACTURA N.ºA 282. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentes três facturas pertencentes à firma Murarte - Construções, Lda., referentes à obra
“Rede de Drenagem de Águas Residuais na Rua do Serrinha”, para liquidação aquando a
recepção do subsidio da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- PRESENTE ORÇAMENTOS PERTENCENTES A AUTO VIAÇÃO PACENSE;
AUTO MONDINENSE, S.A. E ABILIO SALGADO, PARA ALUGUER DE SERVIÇO
DE 5/6 AUTOCARROS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes três Orçamentos, referentes ao aluguer de 5 ou 6 autocarros para o dia 26 de Junho
de 2010, aquando a realização do 4º Passeio dos Idosos à cidade de Caminha. -----------------Foi deliberado adjudicar à firma Auto Viação Pacense por esta apresentar melhor preço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6- PRESENTE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SEPULTURA/JAZIGO
TEMPORARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente Requerimento pertencente ao Sr. Luís do Cabo Pacheco, residente na Rua Alexandre
Herculano, n.º 18, desta freguesia de Roriz, a solicitar nos termos do Regulamento do
Cemitério e Taxas e Licenças da Freguesia, a concessão de um Jazigo Temporário no
Cemitério Novo de Roriz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- PRESENTE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE SEPULTURA/JAZIGO
TEMPORARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente Requerimento pertencente ao Sr.ª Maria de Sousa Maia, residente na Rua da
Madrugada, n.º 95, desta freguesia de Roriz, a solicitar nos termos do Regulamento do
Cemitério e Taxas e Licenças da Freguesia, a concessão de um Jazigo Temporário no
Cemitério Novo de Roriz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8- PRESENTE PROPOSTA PARA DECISÃO SOBRE TOLERÂNCIA DE PONTO NO
DIA 13 DE MAIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Vai haver tolerância de ponto para todos os trabalhadores da Administração Publica no dia
13 de Maio”. A decisão foi tomada pelo Governo devido à visita do Papa Bento XVI a
Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo exposto, sugere-se tolerância de ponto para o referido dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado conceder o dia, mas por conveniência de serviço alterou-se para o dia 14 de
Maio (sexta – feira). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9- PRESENTE PROPOSTA PARA ADJUDICAÇÃO DA OBRA “ DEMOLIÇÃO DE
HABITAÇÃO NA RUA DE SANDIM, BENEFICIAÇÃO DE ANEXO E
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS E VEDAÇÃO” POR
AJUSTE DIRECTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido sugere-se que se adjudique a referida obra a Construções S. Rosendo, Lda.,
pelo facto de:------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta Obra ter necessidade de ser efectuada com urgência devido ao terreno ir a hasta pública
este mês de Maio; ------------------------------------------------------------------------------------------ Esta Obra será efectuada na sequência dos trabalhos já realizados na 1ª fase; ------------------ O empreiteiro tem conhecimento dos trabalhos já realizados no mesmo local; ----------------- Os custos do estaleiro e mobilização de equipamentos/maquinaria serão menores; ------------ A obra será acompanhada pelos serviços técnicos da Câmara Municipal, através do Eng.º
Sérgio Delgado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente acta, composta por quatro quatro folhas devidamente
numeradas e rubricadas, a Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por mim
e pelos presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------___________________________________
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