ATA NÚMERO DEZANOVE

------Ata da reunião extraordinária da Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo de
onze de dezembro de dois mil e treze. -------------------------------------------------------------------Aos onze 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) - DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------Primeira Revisão Orçamental do ano de dois mil e treze--------------------------------------------Deliberou-se apresentar a primeira revisão orçamental, da despesa e da receita, que
foi aprovada por unanimidade, ficando assim: --------------------------------------------------RESUMO DO ORÇAMENTO RETIFICADO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE. -------RECEITAS CORRENTES: cento e sessenta mil setecentos e quarenta euros. ---------------RECEITAS DE CAPITAL: cento e dois mil duzentos e sessenta e dois euros e doze
cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES: cento e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e um euros e
noventa e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------------------DESPESAS DE CAPITAL: cento e trinta mil cento e vinte euros e dezoito cêntimos. ------------O total, tanto na receita como na despesa, é de duzentos e sessenta e três mil e dois
euros e doze cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para o ano de dois mil e catorze.
Depois de devidamente estudado e elaborado foi apresentado o Plano Plurianual de
Investimentos/Plano de Atividades do qual constam as seguintes ações: ----------------------Aquisição de terrenos ---------------------------------------------------------------------------Centro Cívico -----------------------------------------------------------------------------------------Construção de Polidesportivo ----------------------------------------------------------------------Terraplanagem e nivelamentos/habitações sociais ----------------------------------------------Reconstrução de muros ------------------------------------------------------------------------------Saneamento Básico ---- -----------------------------------------------------------------------------Iluminação Pública ------------------------------------------------------------------------------Parque de Lazer (parques e jardins) ---------------------------------------------------------------Requalificação da zona envolvente ao santuário da Sra. da Cabeça--------------------------Instalações desportivas e recreativas --------------------------------------------------------------Captação e distribuição de água -------------------------------------------------------------------Caminhos------------------------------------------------------------------------------------------Cemitério -----------------------------------------------------------------------------------------------Praia fluvial – requalificação zona Portinho dos Bois ------------------------------------------Internet sem fios---------------------------------------------------------------------------------------Obras em imóveis alheios ---------------------------------------------------------------------------Escolas ---------------------------------------------------------------------------------------------Sinalização e trânsito ----------------------------------------------------------------------------Bens do património histórico, artístico e cultural------------------------------------------------Material de transporte e máquinas ----------------------------------------------------------------

-Equipamento informática ----------------------------------------------------------------------------Software informático ----------------------------------------------------------------------------Equipamento administrativo ------------------------------------------------------------------------Equipamento básico ----------------------------------------------------------------------Ferramentas e utensílios ---------------------------------------------------------------------------------Posto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------------------- A Junta de Freguesia deliberou apresentar o Orçamento para o ano de dois mil e
catorze, verba por verba, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------- Resumo do orçamento – inicial – ano de dois mil e catorze. --------------------------Receitas correntes: cento e vinte e três mil duzentos e setenta euros. -------------------------- Receitas de capital: centos e vinte e dois mil e setecentos euros e vinte e um cêntimos.
Despesas correntes: cento e vinte e dois mil oitocentos e sete euros. ---------------------------Despesas de capital: cento e vinte e três mil cento e sessenta e três euros e vinte e um
cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O total do orçamento para o ano de dois mil e catorze, tanto na receita como na
despesa é de duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta euros e vinte e um
cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil e catorze fica assim
aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------Regulamento de Abastecimento de Água ao Domicílio ----------------------------------------------Depois de devidamente analisada, foi a proposta de Regulamento de Abastecimento
de Água do Domicilio posta à votação e aprovada por unanimidade. Devido á sua extensão
a referida proposta fica arquivada na pasta anexa ao livro de atas da Junta de Freguesia,
fazendo parte integrante desta ata. ---- ------------------------------------------------------------Código de Posturas da Freguesia de Freixieiro de Soutelo-------------------------------------Depois de devidamente analisada, foi a proposta de Código de Posturas da
Freguesia de Freixieiro de Soutelo posta à votação e aprovada por unanimidade. Devido
à sua extensão a referida proposta fica arquivada na pasta anexa ao livro de atas da Junta
de Freguesia, fazendo parte integrante desta ata. -----------------------------------------------Assembleia de Freguesia --------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia deliberou, por convocatória do Senhor Presidente da
Assembleia de Freguesia, convocar todos os seus membros para, no dia vinte e dois do
corrente mês de dezembro, pelas quinze horas e trinta minutos, procederem: --------------PONTO UM: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO;---------------------------PONTO DOIS: PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2013; ------PONTO TRÊS: OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2014; ------PONTO QUATRO: APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO DOMICILIO;---------------------------------------------PONTO CINCO: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS.--------------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

