ATA NÚMERO DEZASSEIS

------ No dia um de novembro do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas, reuniu,
na sede da Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo, concelho de Viana do Castelo, a
Junta de Freguesia, sob a presidência de Luís Augusto Canas Lourenço, estando presentes
Edgar Rodrigues Gonçalves e Sebastião Martins Neiva, respetivamente secretário e
tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------------(01)-REQUERIMENTOS: Foram analisados os requerimentos deixados sem despacho
pelo anterior executivo, referentes a fugas de água acidentais, apresentados por João
Lourenço Alves, consumidor número duzentos e vinte e oito, que pediu o pagamento dos
cento e noventa e seis metros consumidos ao preço dos escalões mais baixos (primeiro,
segundo e terceiro) e de Paulo Jorge Peixoto Ferreira, consumidor número trezentos e
vinte e dois, que pediu o pagamento dos cento e cinquenta e sete metros consumidos ao
preço dos escalões mais baixos (primeiro, segundo e terceiro). Depois de analisado o
histórico de consumo dos consumidores e de averiguadas as situações de fuga, deliberouse dar deferimento aos requerimentos apresentados, em consonância com situações
idênticas ocorridas com outros consumidores. ----------------------------------------------------------Foi apresentado para mudança de nome de possuidor de contador, de Bernardino
Vieitas para o seu, o requerimento de Fernando Lourenço Vieitas, ao qual foi dado
deferimento. -------------------------------------------------------------------------------------------(02)-COLABORAÇÃO E APOIO: Atendendo ao pedido do Clube Soutelense de Desporto
e Cultura foi cedida a carrinha de 9 lugares no dia vinte e seis de outubro para
transporte das jogadoras para o jogo no pavilhão municipal de Barcelos. ---------------(03)-DELIBERAÇÕES: ------------------------------------------------------------------------------Trabalhos da autarquia: Deliberou-se pedir ao funcionário Carlos Alberto Alves Vieira
para interromper as férias pelo período necessário à execução da limpeza de terras
arrastadas pelas águas para a estrada 1161 e outras e que a funcionária Maria Deolinda
Afonso Lopes iniciasse as limpezas das valetas, começando no lugar da Barrosa em
direção ao Cadinho por ser o arruamento mais afetadas pelas enchentes. ------------------------Definiu-se que quando o funcionário Carlos Vieira regressasse das férias continuasse
com as limpezas das valetas, reparasse algumas das fugas de águas existentes e procedesse

às limpezas das pontizelas.---------------------------------------------------------------------------Análise do transporte das crianças: Fez-se uma reunião com os pais das crianças que
atualmente estão a ser transportadas para afife pela junta de freguesia, para ser
apresentado as seguintes propostas:---------------------------------------------------------------1. A possibilidade da não frequência das AEC das crianças do 1º ciclo, para que o
transporte possa ser feita às dezasseis horas, evitando o alargamento do horário das
funcionárias que fazem o transporte.---------------------------------------------------------------2. Alteração dos percursos:------------------------------------------------------------De manhã iniciava-se no lugar de Grovas em Freixieiro de Soutelo, seguidamente ia
ao Amonde, Vile e Afife. De tarde o percurso inverso.----------------------------------------------------Na conclusão da reunião com os pais devido à recusa da primeira proposta pelos
mesmos, deliberou-se alterar a segunda determinando-se que a partir de dezembro seria
aplicada a alteração só no percurso da tarde passando a ser feito da seguinte forma: Afife,
Vile, Amonde e Freixieiro de Soutelo (Junta de Freguesia, Grovas e armazém). Ficando no
entanto definido estudar outras hipóteses com a câmara municipal.-----------------------------------Deliberou-se que quando a funcionária Sofia Pereira Martins Direito não tivesse
disponibilidade para acompanhar o transporte devido à sua ocupação escolar, este seria
assegurado por Nícia Marina Fernandes Silva, que se mostrou disponível, no final da reunião
realizada com os pais, para o efetuar, sendo-lhe passado uma declaração de idoneidade para
o efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informação aos funcionários: Nesta mesma reunião de executivo, depois de terem
sido convocados os funcionários, foi-lhes dado a conhecer a grave situação financeira
deixada pelo anterior executivo, informando-os que não havia condições para o pagamento
dos salários de outubro atempadamente, comprometendo-se o executivo a fazê-lo assim que
se reunissem condições para tal.-----------------------------------------------------------------------------Este executivo encontra-se numa fase de avaliação da situação financeira relativamente
a dinheiros protocolados e não protocolados uma vez que existem obras efetuadas e não
pagas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ação Administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos: Dando
seguimento ao processo da Carla Sabina Caridade Ribeiro, que nos tinha sido dado a
conhecer antes da nossa tomada de posse, decidiu-se entregar à Dra. Barbara Barreiros, com
quem já tinha-mos contactado para acompanhar a nossa tomada de posse, o
acompanhamento do processo, passando procuração para fazer a assessoria jurídica. -------

------Como nada mais houvesse a tratar foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se
lavrou a presente ata que, depois de lida em voz alta e achada conforme foi aprovada por
unanimidade, e vai ser assinada pelos presentes.----------------------------------------------------O Presidente: Luís Augusto Canas Lourenço
O Secretário: Edgar Rodrigues Gonçalves
O Tesoureiro: Sebastião Martins Neiva

