
Ata  numero quatro

Aos sete  dias  do  mês dezembro  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  pelas
dezoito horas, reuniu-se na sede da União de Freguesias de Santa Ovaia e
Vila Pouca a Beira, em sessão ordinária, o executivo da Junta de Freguesia.
Estiveram presentes o Presidente 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 e discussão de orçamento Parque Infantil
da  antiga  Escola  Primária  de  Vila  Pouca  da  Beira  e  votação  da  sua
adjudicação; 

Ponto Dois:  Apresentação e votação de donativos a entidades sem
fins  lucrativos  da  União  de  Freguesias:  Irmandade  de  Santa  Ovaia  e
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital;

Ponto  Três:  Alterações  de  nomes  na  toponímia  da  união  de
freguesias;

Ponto Quatro: Outros assuntos de interesse.

Aberta a sessão, e dando inicio à ordem de trabalhos com o Ponto 1,
foi  apresentado  pelo  Sr.  Presidente  o  orçamento  para  fornecimento  e
montagem de Parque Infantil da Antiga Escola Primária de Vila Pouca da
Beira, pela empresa Soinca no valor de 7,945,50 €, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. Estando esta proposta dentro dos valores praticados pelo
mercado  e  indo  de  encontro  às  pretensões  do  executivo,  é decidido  a
adjudicação  da  empreitada  à  empresa  referida,  conforme  aprovação
unânime do executivo. ---------------------------------------------------------------

Relativamente ao Ponto 2 da ordem de trabalhos foram discutidos e
aprovados os seguintes donativos às entidades sem fins lucrativos da União
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de Freguesias ou que de algum modo intervém na vida dos cidadãos desta
fregueia1:

-  Donativo  no  valor  de  à  Irmandade  de  Santa  Ovaia,  para  ajuda  da
realização da festa anual em honra da padroeira N.ª Sr.ª da Expectação, no
valor de 400,00 €;

- Donativos às Escolas Básica da Ponte das Três Entradas e Centro Escolar
de Nogueira do Cravo , no valor de 100,00 € e 200,00 € respetivamente
para festa de Natal a apresentar aos alunos daqueles estabelecimentos de
ensino. ---------------------------------------------------------------------------------

O  Sr.  Presidente  da  Junta,  no  Ponto  3 apresenta  as  seguintes
propostas de nomeação ou renomeação de espaços públicos na União de
Freguesias: 

-  Largo Graciosa  Fontinha,  em Vila  Pouca da  Beira,  junto  à  sede do
Grupo de Cantares, no inicio da Rua de Santo António.

- Largo Padre Borges,  em Santa Ovaia, largo em frente a Igreja Matriz,
antigo Largo da Igreja.

Votadas  as  propostas  foram aprovadas  por  unanimidade.  Apresente-se  a
proposta aprovada à Assembleia de Freguesia. ---------------------------------- 

Aberto  a  discussão  o  Ponto  4,  pelo  Sr  Presidente,  a  Sr.ª  Tesoureira
apresenta  a  ideia  de  execução  de  presépio  na  sede  e  colocação  de
iluminação alusiva ao Natal nas restantes aldeias da União de Freguesias,
proposta  aprovada por  todos os  membros  presentes.  É  ainda  informado
neste ponto pela Sr.ª  Tesoureira da Junta da necessidade de verificação e
pedido de  substituição de alguns focos de iluminação pública nas ruas da
União de Freguesias, registe-se a necessidade e informe-se a administrativa
para proceder em conformidade. ---------------------------------------------------
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Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta
ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros presentes da
Junta de Freguesia.

(Bruno Ricardo Dias Amado)

(Tânia Margarida Vicente Dinis)

(Cláudia Sofia de Sousa Guilherme)
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