Freguesia de Santa Marinha
Município de Ribeira de Pena

ATA NÚMERO TRÊS

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte horas e
trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Santa Marinha, após Convocatórias
Individuais e Edital afixado em lugar público onde se anuncia o dia, a hora e o local da
sessão e respetiva ordem de trabalhos que abaixo se indica, realizou-se a terceira reunião
ordinária do quadriénio do órgão deliberativo da Freguesia de Santa Marinha.------------------Aberta a Sessão pela senhora Presidente da Mesa e feita a chamada verificou-se que
estavam presentes os seguintes elementos eleitos, a saber: -----------------------------------------Isabel Maria Dias Alves Melo Sousa, Gustavo Rodrigues Teixeira e António dos
Santos Alves Pereira, respetivamente Presidente da Assembleia, primeiro secretário e
segundo secretário e ainda os seguintes membros: Manuel António Alves da Costa, Carla
Alexandra Meireles Costa, Fernando Pires Martins e Albino Carvalho Teixeira.----------Representando a Junta de Freguesia estavam, José Domingos de Jesus Teixeira, Maria
Adelaide Fernandes Martins Carvalho e José Macedo de Sousa, respetivamente
Presidente, Secretária e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------Depois de registadas as presenças passou-se à ordem de trabalhos para tratar dos seguintes
assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Informações do Sr. Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia bem como
análise da situação financeira;------------------------------------------------------------------2. Outros assuntos.-----------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foi lida a ata da sessão anterior a qual foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o presidente do executivo informou
esta assembleia dos trabalhos que foram e estão a ser realizados na freguesia, a saber:---------Limpezas de diferentes caminhos na Freguesia;-------------------------------------------------------Reparação de poças para consortes em Simães e Capão;--------------------------------------------Acompanhamento das obras que estão a decorrer na Senhora da Guia;----------------------------
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Limpeza da pista de Downhill para a realização das provas que tiveram lugar no dia vinte e
oito e vinte e nove do corrrente mês.--------------------------------------------------------------------Início das limpezas do Loteamento da Lomba;--------------------------------------------------------Colocação de pirâmides em granito no cemitério;----------------------------------------------------Substituição de redes de proteção na Senhora da Guia;----------------------------------------------Colocação de manilhas na Granja Velha;--------------------------------------------------------------Reparação de muro de suporte do caminho público na Choupica;---------------------------------Plantação de àrvores e colocação de canteiros no adro da Capela de Paçô;-----------------------Embutimento de caixotes de lixo na Lomba;----------------------------------------------------------Venda de eucaliptos na Senhora da Guia;-------------------------------------------------------------Alargamento e reparação do caminho da Senhora da Guia a Seixas;------------------------------Instalação de água quente nos balneários do Polidesportivo;----------------------------------------Relativamente à situação financeira o senhor Domingos Teixeira respondeu a todas as
questões que lhe foram colocadas sobre a atual situação financeira desta Junta referindo que
ainda não foi possível proceder ao pagamento das dívidas em atraso mas que o executivo
contactou todos os credores e acordou com eles um pagamento faseado.-------------------------Em outros assuntos informou que a reuniu com a REN a qual informou que irá proceder à
construção de duas linhas de muita alta tensão na freguesia as quais já têm parecer favorável
do ministério do ambiente. Informou também que a obra do cemitério ainda não foi dada por
concluida porque apresenta algumas anomalias tendo por isso o executivo solicitada um
parecere técnico o qual indicia falhas da responsabilidade do empreiteiro. Esta assembleia foi
unânime em considerar que se deve enviar ao dito empreiteiro- Conceição Cardoso e Filhosum ofício referindo que caso não proceda aos arranjos devidos esta Junta se reserva o direito
de reter a respetiva caução e realizar as obras necessárias.------------------------------------------Por último informou que o Canastro que se encontra junto à capela de Paçô e que é
atualmente propriedade da IBERDROLA, foi oferecido à Junta que o colocará na Cortinha de
Santa Marinha após conclusão das obras.---------------------------------------------------------------
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E nada mais havendo a tratar foi pela Sr.ª Presidente da Assembleia encerrada a Sessão da
qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade vai
ser assinada nos termos da Lei.---------------------------------------------------------------------------

A presidente - _______________________________________________
O 1º Secretário -_____________________________________________
O 2º Secretário - _____________________________________________
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