ATA NÚMERO DOIS

-------- Aos dezassete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, 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: Foi deferido, por despacho do senhor Presidente da Junta, o
requerimento apresentado pela funcionária Sofia Pereira Martins Direito a solicitar o
gozo das horas de trabalho acumuladas acima do horário normal de trabalho, para
preparação para as provas escolares a realizar nos dias dezasseis e vinte e um do corrente
mês, no âmbito do estatuto de trabalhador estudante. ------------------------------------------------ A mesma funcionária apresentou também um requerimento para a concessão de
cinco dias de licença sem vencimento, no entanto, tendo-se verificado que a mesma tem
ainda três dias e meio de férias que deveria ter gozado no ano de dois mil e treze e que
se encontram ainda sem gozar, e sabendo-se que no decorrer do mês de fevereiro a
mesma acumulará mais horas devido aos acompanhamento nos transportes escolares,
decidiu-se, mediante a concordância de ambas as partes, funcionária e Junta, que em vez
da licença sem vencimento fossem gozadas as férias em falta e visto a funcionária anuir
em assegurar os transportes escolares nesse período fica assim compensada a dispensa
pelo período de tempo pedido. ----------------------------------------------------------------------(02) – COLABORAÇÃO E APOIO:-----------------------------------------------------------------Cedência da carrinha de nove lugares: A pedido do Clube Soutelense de Desporto e
Cultura, deliberou-se ceder a carrinha de nove lugares, para o dia dezoito de janeiro,
para transporte das atletas para o jogo contra a equipa de Lanheses.---------------------Pedido de reunião pelo Grupo de Jovens de Freixieiro de Soutelo: Foi pedida pelo
do Grupo de Jovens de Freixieiro de Soutelo uma reunião com a Junta de Freguesia e o
Clube Soutelense de Desporto e Cultura que ficou agendada para o dia vinte e sete de
janeiro do corrente ano.------------------------------------------------------------------------ (03) –
DELIBERAÇÕES:------------------------------------------------------------------------------------Pneus e revisão do trator: Atendendo ao avançado estado de desgaste dos pneus do
trator, deliberou-se proceder à sua substituição e fazer a revisão, atendendo ao número
de horas que já tem de trabalho, bem como a mudança de óleo e filtros.---------------------Reunião com o Arquiteto Pita Guerreiro: Realizou-se, nesta data, na sede da Junta de
Freguesia, reunião com o arquiteto Pita Guerreiro com o objetivo de apresentar uma
proposta para elaboração de um levantamento do património histórico resultando assim
num “guia” para a freguesia. ---------------------------------------------------------------Reunião na Câmara Municipal: Foi prestada a informação da reunião decorrida na
Câmara com o Doutor Sérgio da divisão escolar, para o esclarecimento do transporte
escolar. Após as elucidações de ambas as partes ficou de se agendar uma próxima
reunião com o objetivo de se chegar a uma solução. Foi deliberado pelo executivo que
a posição a tomar sobre o transporte se iria manter a mesma.---------------------------Férias de funcionário: Foi deliberado que o funcionário Hermes gozasse as férias ainda
por gozar correspondentes a 2013, durante o mês de fevereiro.---------------------------------

------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

