ATA NÚMERO CATORZE
------Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas dezassete horas
e trinta minutos, reuniu na sede da Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo, concelho de Viana
do Castelo, a Junta de Freguesia cessante Artur Borlido Ribeiro, Armindo Afonso Ribeiro e António
de Abreu Amaro e a nova Junta de Freguesia que tomou posse no dia vinte e três do corrente,
Presidente Luís Augusto Canas Lourenço, Secretário Edgar Rodrigues Gonçalves e Tesoureiro
Sebastião Martins Neiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia cessante informou os novos elementos da Junta de Freguesia que os saldos
que transitam para o atual executivo são: ------------------------------------------------------------------------Na Caixa de Crédito Agrícola em Viana do Castelo, conta à ordem, saldo positivo de 422,03 €
(quatrocentos e vinte e dois euros e três cêntimos); --------------------------------------------------------------Na Caixa de Crédito Agrícola em Viana do Castelo, título no valor de 498,79 € (quatrocentos e
noventa e oito euros e setenta e nove cêntimos); ----------------------------------------------------------------No Banco Espirito Santo em Vila Praia de Âncora, conta à ordem, saldo positivo no valor de 20,95
€ (vinte euros e noventa e cinco cêntimos); -----------------------------------------------------------------------Na Caixa Geral de Depósitos em Viana do Castelo, conta à ordem, saldo no valor de duzentos e
seis euros e oitenta e um cêntimos);---------------------------------------------------------------------------------Da Caixa de Crédito Agrícola existem três cheques em escudos sem usar. -------------------------------No Banco Espirito Santo o último cheque emitido foi o 1139623343, ficam disponíveis para
utilização os cheques compreendidos entre o 3639623351 e 0839623505 (num total de 16). ------Na Caixa Geral de Depósitos o último cheque emitido foi o 2852726363, ficam disponíveis para
utilização os cheques compreendidos entre os nº 1952726364 e o 7952726422 (num total de 59).------Foi ainda entregue ao novo executivo o inventário dos bens da freguesia constituído por
quarenta e nove páginas sendo que da última constam seis bens e está datado e assinado pelo
Presidente da Junta cessante e rubricado pelos três elementos da Junta cessante.----------------------------As contas de gerência relativas ao período de um de Janeiro de dois mil e treze a vinte e três de
Outubro de dois mil e treze encontram-se devidamente fechadas, e impressas em suporte de papel,
devidamente assinadas tendo sido já remetidos os mapas obrigatórios para as entidades a quem é
devida a prestação de contas inclusive o Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------O valor de Compromissos por pagar é de 53.500,21€ (cinquenta e três mil e quinhentos euros
e vinte e um cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Viana do Castelo efetuou as seguintes deliberações:---------------------------------------Dez mil euros (relativo à transferência do protocolo da Rua da Coutada de três de Julho de

dois mil e nove) para a Estrada da Sra. da Cabeça;--------------------------------------------------------------------Quinze mil euros para a Estrada da Sra. da Cabeça, compromisso 2013/3460, protocolo de
vinte e dois de Julho de dois mil e treze; --------------------------------------------------------------------------------Seis mil e quatrocentos euros para a Rua do Caetano e Rua Moinho do Cruzeiro, compromisso
2013/2694, protocolo de onze de Julho de dois mil e treze; ----------------------------------------------------------Doze mil e quinhentos euros para a Rua do Monte, protocolo de vinte e um de Fevereiro
de dois mil e doze. Em que seis mil duzentos e cinquenta euros já tinham sido entregues ao executivo
anterior (através de duas transferências bancárias efetuadas pelo município, a primeira em seis de
fevereiro do corrente ano, no valor de cinco mil euros e a segunda em seis de março do corrente
ano, no valor de mil duzentos e cinquenta euros), faltando apenas transitar para o atual seis mil
duzentos e cinquenta euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------Setecentos e setenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos, no âmbito da medida 4, deliberação
de vinte e sete de Maio de dois mil e treze.--------------------------------------------------------------------------------Encontram-se pedidas à Câmara Municipal, esperando a respetiva deliberação, as seguintes
verbas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No valor de quatro mil e trinta e nove euros e sessenta e seis cêntimos para a Rua da
Castanheira; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No valor de mil novecentos e cinquenta e nove euros e vinte e nove cêntimos reforço para a
Rua do Monte; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------No valor de seis mil oitocentos e um euros e quarenta cêntimos reforço para a Estrada da
Sra. da Cabeça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Relatório de Atividades e Contas de Gerência à data de vinte e três do corrente (relativo
ao período de gestão do executivo cessante) encontra-se impresso e assinado, pronto para ser levado
à Assembleia de Freguesia, em Abril de dois mil e catorze. ---------------------------------------------------------Retifica-se o primeiro parágrafo desta ata, porquanto os membros do executivo cessante,
ainda que notificados pessoalmente no dia vinte e três de outubro de dois mil e treze, no momento
da tomada de posse, para estar presentes na entrega das instalações não compareceram, tendo as
informações prestadas nesta ata sido transmitidas pela funcionária administrativa – Sofia Pereira
Martins Direito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

