ATA NÚMERO DEZOITO

------Aos seis dias do mês de dezembro 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 deferidos, por despacho do senhor Presidente da Junta,
os requerimentos das funcionárias Maria dos Anjos Lourenço Monteiro Guardão de
Lima, a solicitar o gozo de dois dias de férias por conta do período de férias e de Sofia
Pereira Martins Direito a solicitar o gozo das horas de trabalho acumuladas acima do
horário normal de trabalho, para preparação para exame, no âmbito do estatuto de
trabalhador estudante.--------------------------------------------------------------------------------(02) - DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------Foi efetuado, no passado dia vinte e seis de novembro, o pagamento aos funcionários dos
salários referentes ao mês de outubro. Com a concordância dos trabalhadores os
pagamentos foram efetuados por transferência bancária, exceto para o funcionário
Hermes Manuel Gonçalves que preferiu o pagamento por cheque. ------------------------------- Estando ainda por liquidar os salários referentes ao mês de novembro, por falta de
verba para fazer o pagamento total dos mesmos, salvaguardando verba necessária para
o pagamento das prestações do minibus, impostos, seguros e contribuições (ADSE, CGA
e SS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Os membros do executivo concordaram por unanimidade não receber as suas
compensações até à normalização da situação financeira da junta.-------------------------------Dada a aproximação da época natalícia e sendo hábito nesta altura do ano os
agregados familiares receberem um calendário alusivo à freguesia, tendo a Junta de
Freguesia sido abordada com algumas propostas, foram as mesmas apreciadas: da
empresa Regional de Braga, de setenta e três cêntimos por calendário, da Consensus de
Afife de oitenta e oito cêntimos por calendário e raimagem design, de Viana do Castelo de
um euro e vinte cêntimos por calendário, todos preços já com Iva incluído.------------------

------Depois de analisadas deliberou-se encomendar duzentos e cinquenta calendários à
empresa Regional de Braga por ser a que apresentou a proposta de mais baixo preço.---------Estando este executivo a elaborar o plano de atividades e orçamento para dois mil e
catorze, a revisão orçamental de dois mil e treze e a rever o Código de Posturas e o
Regulamento de abastecimento de água ao domicílio, todos assuntos que serão levados a
reunião do órgão deliberativo, deliberou-se convocar para o próximo dia onze de
dezembro uma reunião extraordinária para discussão e aprovação das referidas
propostas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------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

