
Junta de Freguesia

 

Ata  numero três

Aos vinte cinco dias do mês novembro de dois mil  e vinte, pelas
dezoito horas, reuniu-se na sede da União de Freguesias de Santa Ovaia e
Vila  Pouca  a  Beira,  em sessão  extraordinária,  o  executivo  da  Junta  de
Freguesia. Estiveram presentes o Presidente da União de Freguesias, Bruno
Ricardo  Dias  Amado,  a  Secretária  Tânia  Margarida  Vicente  Dinis  e  a
Tesoureira Cláudia Sofia de Sousa Guilherme para discussão e deliberação
da seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Apresentação, discussão e votação nos termos da alínea
a) do nº2 do artº17 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na sua atual redação,
das propostas da Junta de Freguesia para as grandes opções do plano para o
Quadriénio de 2021 a 2025 e do orçamento da Receita e da Despesa para
2021.

Ponto Dois:  Apresentação, discussão e aprovação para a renovação
da Conta Caucionada para o ano 2022.

Ponto Três: Apresentação, discussão de mapa de pessoal.

Ponto Quatro:  Apresentação, discussão e aprovação de Revisão ao
Orçamento da Despesa 2021.

Ponto Cinco: Apresentação, discussão e aprovação de realização de
passeio a Fátima para a população.

Ponto  Seis:  Realização  de  limpezas  gerais  das  ruas  da  união  de
freguesias.

Ponto Sete: Apresentação de colocação de placas junto a estátuas de
homenagem aos arguinas oferecidas .
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Aberta a sessão, e dando inicio à ordem de trabalhos com o ponto um, foi
elaborado  pelo  executivo  desta  União  de  Freguesias  o  plano  para  o
Quadriénio de 2022 a 2025 e do orçamento da Receita e da Despesa para
2022.  Este   foi  discutido,  votado  e  aprovado  por  unanimidade  pelos
membros  do  Executivo  desta  União  de  Freguesias.  Documento  que  se
anexa a esta ata e será apresentado na próxima Assembleia de Freguesia de
Dezembro.

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos foi discutida,
e aprovada a autorização para renovação da Conta Caucionada na Caixa de
Crédito Agrícola,  com o intuito de colmatar  as necessidades  financeiras
entre  entregas  de  receitas  correntes  do  Município  e  do  Fundo  de
Financiamento  das  Freguesias. Esta  renovação  agora  aprovada, será
apresentada à Assembleia de Freguesias para que seja Aprovada por todos
os membros constituintes.

Relativamente ao ponto três o Sr.  Presidente da Junta apresenta a
seguinte  proposta  para  Mapa  de  Pessoal:  Considerando  que  a  Junta  da
União de Freguesias necessita de proceder à contratação de um assistente
técnico para assegurar necessidades urgentes de funcionamento - 1 auxiliar
de serviços gerais: secretariado, expediente e dois assistentes operacionais
para limpezas gerais de espaços públicos, pequenos arranjos de edifícios e
arruamentos. Tais  postos  de  trabalhos correspondem às  necessidades  da
União de Freguesias,  uma vez que não conta com qualquer trabalhador,
urgindo  assim  abrir  o  correspondente  procedimento  concursal  (a  termo
resolutivo certo) sendo para tal necessário criar o mapa de pessoal da Junta
da União de Freguesias; assim, proponho que, nos termos do disposto no
n.º 4 do art.º 29.º do Anexo à lei n.º 35/2014, de 14 de junho e da alínea
m) do n.º 1 do art.º 9.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
junta  delibere  submeter à  aprovação da  Assembleia  de  Freguesia  o
mapa de pessoal anexo. 
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Aberto o ponto quatro, pelo Sr Presidente, Apresentação, discussão e

aprovação  de  revisão  ao  Plano  Plurianual  de  Investimento  -  PPI,  com  a
inclusão  de obra de "Colocação de Equipamento no Parque Infantil  de Vila
Pouca  da  Beira",  devido  ao  mau  estado  do  existente  que  por  riscos  de
acidentes teve de ser desmantelado. Aprovado por unanimidade com um valor
previsível de 9.000,00 €. 

A Tesoureira da Junta de Freguesia, aberto o ponto cinco apresenta a
ideia de realização de um passeio a Fátima, com pré-inscrição aberto a toda
a população da união de freguesias, até ao limite de de ocupação de um
autocarro.  Foi  aprovado  por  unanimidade,  ficando  a  cargo  a  sua
organização da Secretária e Tesoureira da Freguesia.

Após a abertura do ponto seis, o Sr. Presidente, dá a palavra à Sr.ª
Tesoureira que apresenta a necessidade urgente de limpeza geral das ruas
da união de freguesias, depois das últimas chuvas e queda das folhas das
árvores. É aprovada por unanimidade a limpeza de ruas.

No último ponto a discussão, ponto sete, o Sr. Presidente informa que
serão  colocadas  placas  junto  às  estátuas  de  homenagem  aos  arguinas,
estando as vogais da junta de acordo. Serão solicitados orçamentos para o
seu fornecimento.

Por nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se
lavrou esta ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros
da Junta de Freguesia.

(Bruno Ricardo Dias Amado)

(Tânia Margarida Vicente Dinis)

(Cláudia Sofia de Sousa Guilherme)


