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- Rua do Salgado com novo pavimento
- Rua da Senhora da Luz mais segura
- Rua de Laços mais larga e com novo pavimento

Rua do Salgado com novo pavimento
;dgVbXdcXajYVhVhdWgVhcVGjVYdHVa\VYd!jbV^ciZgkZcdfjZXdcidjXdbVeVgXZg^VYVK^b{\jV!:>BcVhjWhi^ij^dYV
rede de água e saneamento que se encontrava deteriorada, assim como na modiﬁcação dos ramais domiciliários.
;dgVbiVbWbZmZXjiVYdhigVWVa]dhYZYgZcV\ZbYZ{\jVheajk^V^h#

Rua Senhora da Luz mais segura
CVhZfjcX^VYVegdedhiVVhhjb^YVcdEaVcdYZ6Xi^k^YVYZheVgVdXdggZciZVcd!V?jciVYZ;gZ\jZh^V!YZed^hYVcZ\dX^VdXdb
o proprietário do terreno, procedeu à demolição e remoção do muro ali existente, que se encontrava em perigo de derrocada, e
egdXZYZj|hjWhi^ij^dYdeVk^bZcid!eVhhVcYdYZXjWdeVgVWZijb^cdhd!dfjZeZgb^iZfjZVX^gXjaVdYZeZhhdVhZkZXjadh
se faça com mais segurança.

Rua de Laços mais larga e com novo pavimento.
Com a construção de um muro de vedação ao longo de quase toda a extensão da Rua de Laços, e a consequente degradação do piso,
levou o executivo da Junta a encetar diligências junto do proprietário do muro, tendo sido acordado entre as partes o arranjo da rua
com novo calcetamento e ligação das águas pluviais. Esta obra contou com um importante e signiﬁcativo apoio ﬁnanceiro por parte
do referido proprietário.
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- Travessa da Pisca 2 oferece melhor segurança
- Rua dos Moinhos com melhor acesso
- Reconstrução da parte do muro na Rua Oneca Mendes
- Reconstrução do Muro e Arranjo da Vedação no Robalo/Laços
Travessa da Pisca 2
oferece melhor segurança
No sentido de satisfazer o anseio dos moradores, a Junta
YZ;gZ\jZh^VYZ8gZ^mdb^aegdcedeu à execução de passeio
central de forma a garantir
melhor segurança às pessoas
idosas daquela rua de Creixomil.

Rua dos Moinhos (antigo Largo das Lages/Rio
Selho) com melhor acesso
6?jciVYZ;gZ\jZh^VXdcXaj^jdVggVc_dYdAVg\dYVhAV\Zh# 6 Vgig^V! fjZ hZ ZcXdcigVkV Zb XdcY^Zh bj^id
precárias, levou um piso novo permitindo melhor circulação e acesso aos residentes daquele lugar.

Reconstrução de parte do muro na Rua Oneca Mendes
Depois de um aparatoso acidente de viação, que originou a
YZhigj^dYZeVgiZYZjbbjgdcVGjVDcZXVBZcYZh!V
?jciVYZ;gZ\jZh^VeVgi^X^edjdXVhd|XdbeVc]^VYZhZ\jgdhZ[d^gZhhVgX^YVYdhegZ_jodhXVjhVYdhXdbVZmZXjd
da reconstrução do referido muro.

Reconstrução do Muro e Arranjo da Vedação no Robalo/Laços
Por apresentar perigo de derrocada, a Junta de Creixomil executou a obra de reconstrução do muro e arranjo da vedação
em ferro que se encontrava bastante daniﬁcado, ﬁcando aquele local mais limpo e com um novo aspecto, assim como maior
segurança.

Obras e Investimentos - 2007

Julho - Dezembro 07

Obras e investimentos - 2007 (cont.)

4 : boletim infocreiximir

Julho - Dezembro 07

Passeios da Rua da Saudade
A Câmara de Guimarães, a pedido da Junta de Creixomil, reparou os passeios na Rua da Saudade, alargando as caldeiras que estavam a daniﬁcar os passeios. De
igual modo, procedeu à execução de rampas de acesso
cVbZhbVgjVZcVGjV6gfjZad\dB{g^d8VgYdod#

Rua da Liberdade com nova paragem de
autocarros
68B<XdadXdjbV^hjbVWg^\dYZeVhhV\Z^gdh cV GjV
da Liberdade, servindo assim melhor os utentes do mercado municipal.

Escola Primária do Alto da Bandeira de Creixomil
com novo piso de madeira nas salas de aula
A Escola Primária do Alto da Bandeira tem novo piso em
madeira. Depois da colocação de um alarme e da instalad YZ jb BdcdWadXd eVgV VaWZg\Vg bV^h jbV ijgbV Yd
&§X^Xad!ZVegdkZ^iVcYddeZgdYdYZ[g^Vh!V8}bVgVBjnicipal de Guimarães procedeu à substituição do piso das
salas de aula da Escola. A pedido da Junta, a Câmara insiVadjiVbWbjbVaVgbZ!egdXZYZj|XdadXVdYZ_VcZlas e estores novos em duas salas da Escola Primária do
Salgueiral.

Casa Mortuária de Creixomil
>>6?jciVYZ;gZ\jZh^VYZ8gZ^mdb^a!
ao longo dos anos, sempre teve intendYZXdchigj^gjbV8VhVBdgij{g^V!
bVh! edg gVoZh Va]Z^Vh | hjV kdciVYZ!ZhiZegd_ZXid[d^hZcYdVY^VYd#;^nalmente a concretização deste anseio está prestes a consumar-se. Em
eVgXZg^V Xdb V 8}bVgV Bjc^X^eVa YZ
Guimarães, a Junta está a proceder
| Xdchigjd YV 8VhV Bdgij{g^V YZ
Creixomil.
A Câmara cedeu terreno à Junta e esta
elaborou um projecto ambicioso para
construção de uma das melhores CahVh Bdgij{g^Vh Yd 8dcXZa]d# AdXVa^oVYVWZbcdXZcigdYV;gZ\jZh^V!Vd
aVYdYV>\gZ_VEVgdfj^Va!V8VhVBdgij{g^VjbZfj^eVbZcidhdX^VafjZhZ
adapta às necessidades da localidade
e muito desejado pela população de

Creixomil, já que a ausência de um espaço próprio para as cerimónias fúnebres obrigava” a remediar” com a utilização da Capela de S. Lázaro.
6 8VhV Bdgij{g^V edhhj^g{ YjVh X}maras ardentes, uma sala de repouso para familiares e acompanhantes,
^chiVaVZh hVc^i{g^Vh eVgV VbWdh
dhhZmdhZYZÃX^ZciZh!VabYZZhiVg
previsto o arranjo de toda a zona envolvente, com espaços verdes e estacionamento, ﬁcando com um aspecto
urbano moderno.
Creixomil ﬁca, assim, dotada com um
importante equipamento para que a
população possa, em dignidade, prestar as últimas homenagens aos seus
familiares e amigos. A sua conclusão
e inauguração estão previstas para o
^cX^dYdegm^bdVcd#
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Logradouro da Junta
>> No Cartório Notarial de Guimarães, foi lavrada a escritura
do terreno do logradouro da Junta, situado na Rua da Ruﬁna,
freguesia de Creixomil, processo que já se arrastava há vários anos sem que houvesse acordo quanto à área a registar
e pertencente à autarquia. Na presença de todo o executivo
e de algumas testemunhas, foi por todos reconhecido que
V?jciVYZ;gZ\jZh^VVkZgYVYZ^gVZVc^XVedhhj^YdgVYd
^YZci^ÃXVYd^bkZa#;^cVabZciZdiZggZcd[d^gZ\^hiVYdXdb
uma área de 279,5 metros quadrados.

Museu Alberto Sampaio

Junta

>>6?jciVYZ;gZ\jZh^VYZ8gZ^mdb^aaZkdjYZoZcVhYZ8gZ^mdb^aZchZhVdBjhZjYZ6aWZgidHVbeV^d!Zb<j^bVgZh#
6^c^X^Vi^kV!dg\Vc^oVYVZbeVgXZg^VXdbdBjhZj!YZXdggZj
no dia 18 de Novembro de 2007, e teve como objectivo divulgar os espaços culturais do nosso concelho aos habitantes da freguesia, propiciando-lhes assim um contacto com
jbYdhbV^hWZadhZg^XdhBjhZjhYZ<j^bVgZh#CZhiVk^h^ta a Junta de Creixomil esteve representada pelo Secretário,
HVa\VYd6abZ^YVZeZadkd\Va6YdBVgi^ch#

Aprovação do Plano Plurianual 2008/2011
>> Em reunião de 05 de Dezembro de 2007, o executivo da
Junta aprovou o Plano Plurianual 2008/2011, Plano de Actividades e o Orçamento para 2008.
DIZhdjgZ^gd6gbVcYd;ZggZ^gV^c[dgbdjfjZVhegZk^hZhYVh
Receitas e Despesas constantes no documento tiveram como
base a execução orçamental dos últimos três anos, excepto a
igVch[ZgcX^VgZ[ZgZciZVd;jcYdYZ;^cVcX^VbZcidYVh;gZ\jZsias que tem um aumento de 3.549 euros passando de 70.977
ZjgdheVgV,)#*'+Zjgdh!Vhh^bXdbdcdh^bedhidhY^gZXidh!
k^hidfjZV;gZ\jZh^VVeVgi^gYZ'%%,!XdbVVea^XVdYVAZ^
YVh;^cVcVhAdXV^hYZ&*$%&$'%%,!eVhhdjVgZXZWZg*%Yd
egdYjidYVgZXZ^iVYd>B>¶>bedhidBjc^X^eVaYZ>bkZ^hhdWgZegY^dhghi^Xdh#
Quanto à despesa e no que respeita ao aumento nas despesas
com pessoal, tal situação veriﬁca-se devido ao facto dos aubZcidhYZ'!&eVgVV;jcdEWa^XV!Vhh^bXdbdVegZk^hd
estimada com base na promoção da funcionária administrativa

decorrente de concurso interno de acesso geral.
Em face dos valores estimados e calculados de acordo com os
Xg^ig^dh_{bZcX^dcVYdheZadIZhdjgZ^gd!6gbVcYd;ZggZ^gV!Z
iZcYdXdbdWVhZVgZVa^YVYZZcZXZhh^YVYZheVgVV;gZ\jZh^V
de Creixomil, procedeu-se à análise, discussão e elaboração do
Plano de Actividades para 2008, o qual mereceu a aprovação
YZidYddZmZXji^kdYV?jciVYZ;gZ\jZh^V#
No âmbito dos objectivos estabelecidos pelo executivo da JuniVYZ;gZ\jZh^V![d^ZaVWdgVYddEaVcdEajg^VcjVaYZ>ckZhi^bZctos 2008/2011, entendido como um plano de horizonte móvel
YZfjVigdVcdh!fjZ^cXaj^dhegd_ZXidhZVXZh_{gZVa^oVYdhZ
a realizar nos próximos anos, explicitando as respectivas previhZhYZZmZXjdfjZgYVdWgV!fjZgYVYZheZhVZhi^bVYV#
Este Plano Plurianual prevê ajustamentos anuais resultantes das
ZmZXjZhVciZg^dgZh!hZcYdfjZVhYZheZhVhegZk^hiVhhdYZ
&+-!(%%Zjgdh#

Orçamento 2008
RESUMO DO ORÇAMENTO 2008
RECEITAS

VALOR

DESPESAS

VALOR

Correntes
De Capital
Outras

108.880,00
166.690,00
0,00

Correntes
De Capital

97.880,00
177.690,00

TOTAL

275.570,00

TOTAL

275.570,00

Cultura
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Mostra de Teatro
Amador no Parque
da Senhora da Luz
A Banqueira do Povo
>> A Junta de Freguesia de Creixomil, no
âmbito da Semana Sénior, levou a efeito
a apresentação de uma peça de Teatro
Amador. “A Banqueira do Povo“ foi
representado pelo Grupo de Teatro do
Centro Social Recreativo e Cultural de
Campelos, no Parque da Senhora da Luz,
no passado dia 30 de Junho de 2007.
Apesar da noite fria para aquela época
do ano, este espectáculo contou com a
presença de várias dezenas de pessoas.

Cinema ao ar livre

Noite de Fados em Creixomil

>> 8dbdiijad¸Cd^iZYZ:higZaVh¹!cdY^V',YZ?ja]d!cd
Parque da Senhora da Luz, foram projectados um ﬁlme e
[did\gVÃVhVajh^kdhVdheVhhZ^dhHc^dgZhYZ'%%+Z'%%,
de Creixomil. A Organização esteve a cargo da Junta de
;gZ\jZh^VYZ8gZ^mdb^a#

>> Com a presença de várias entidades e algumas dezenas de pessoas, a Junta de Freguesia esteve representada pelo tesoureiro Armando Ferreira nas comemorações
do 59º aniversário do Grupo “Os Heróis Portugueses”,
que se realizou no Parque de jogos da Casa do Povo de
Creixomil, no passado dia 10 de Agosto. Este evento contou com a actuação do grupo de fados “Cidade Berço”
que maravilhou os espectadores presentes com as suas
belas e bonitas canções.
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Festival Folclórico
>> O Executivo da Junta esteve presente no Jantar e no
;Zhi^kVa ;daXag^Xd YV 8VhV Yd Edkd YZ 8gZ^mdb^a! dgganizado no Parque de Jogos desta Colectividade. Este
ZkZcidiVbWbXdcidjXdbVegZhZcVYZjbgZegZhZciVciZ YV 8}bVgV Bjc^X^eVa YZ <j^bVgZh! 9g# 9dmingos Bragança, que felicitou a Casa do Povo pela Or\Vc^oVd Yd MM> ;Zhi^kVa ;daXag^Xd# 9Z gZ[Zg^g fjZ V
egm^bV ZY^d Yd ;Zhi^kVa ;daXag^Xd! Zb '%%-! hZg{
realizado no Parque da Senhora da Luz fazendo parte
do programa das festas.

Ceia de Natal na Casa do Povo
>> A Junta fez-se representar nas Ceias de Natal da Casa
do Povo e do Corpo Nacional de Escutas de Creixomil.
De realçar que a Ceia de Natal da Casa do Povo, or\Vc^oVYV cd EVk^a]d Bjai^jhdh! ^cXaj^j VXijVZh YVh
8g^VcVhYd6IA!Yd<gjed;daXag^XdZHZXdYZEZhXV
da Casa do Povo, na presença de cerca de 500 pessoas,
assim como de várias entidades oﬁciais.
O presidente da Direcção agradeceu o empenho demonstrado pelas diversas valências na organização do
ZkZcid#EZadEgZh^YZciZYV8}bVgVBjc^X^eVaYZ<j^bVgZh!9g#6cic^dBV\Va]Zh![dgVbYVYdhdheVgVWch
a todos que levaram à prática esta maravilhosa Ceia de
CViVaZVdhÓg\dhHdX^V^hYV>chi^ij^deZY^jZbeZnho para a concretização do tão ansiado projecto que
certamente irá ser uma mais valia para Creixomil, dese_VcYdVdhegZhZciZhjbHVcidZ;Za^oCViVa#

Breves

Casa do Povo: Novos Corpos Sociais tomaram posse
>> O Executivo da Junta esteve presente no jantar e tomada
de posse dos novos Órgãos Sociais da Casa do Povo de Creimdb^a!cdeVhhVYdY^V.YZ?ja]dYZ'%%,#;ZgcVcYdHdVgZh!
ZaZ^ideVgVegZh^YZciZYV>chi^ij^d!gZ[Zg^jfjZd\gVcYZdWjectivo da nova Direcção será a obra social que irá nascer no
iZggZcdXZY^YdeZaV?jciV!cd^cX^dYdegm^bdVcd!fjZ^ciZgra creche, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. Para

dEgZh^YZciZYV?jciV!?dhYV8dhiVBVgi^ch!dVaVg\VbZcid
YVgZYZYZZfj^eVbZcidhhdX^V^hjb[VXidgYZiZgb^cVciZ
YZegd\gZhhdZbZa]dg^VYVhXdcY^ZhYZk^YVYVh\ZciZh
YZ 8gZ^mdb^a# D _VciVg Xdcidj iVbWb Xdb V egZhZcV Yd
9g#6cic^dBV\Va]Zh!EgZh^YZciZYV8}bVgVYZ<j^bVgZh!
que salientou a importância desta nova estrutura para a freguesia de Creixomil.

Circulação na Travessa da Igreja
>>6?jciVVegdkdjVegdedhiVYZedhijgVYZig}ch^idcVIgVkZhhVYV>\gZ_V¶hZci^Ydc^XdcVhXZciZ"edZciZ!ZcigZVgjV
XdbdbZhbdcdbZZVGjVYdB^gVYdjgdYZ7V^md#9ZgZ[Zg^gfjZXdbVbjYVcVYdYZeh^idYZ\{h![d^edhhkZaXdchtruir e abrir ao trânsito mais uma rua em Creixomil com pashZ^dhZWV^VYZZhiVX^dcVbZcid#6X^gXjaVdcVIgVkZhhVYV
>\gZ_VkZ^dVXVWVgXdbjbegdWaZbVYZXdc\Zhi^dcVbZcid
Zm^hiZciZcVfjZaVVgig^V#

Assembleia de Freguesia
>> :hiZdg\dYV;gZ\jZh^VgZjc^jZb'*YZHZiZbWgdZ''
de Dezembro de 2007
Lançamento do livro
>> A Junta esteve representada pelo Secretário, SalgaYd6abZ^YV!cdaVcVbZcidYda^kgd¸>bViZg^Va!edhhkZa!
inevitável/a viagem de um projecto”, no passado dia 27
YZCdkZbWgd!cV7^Wa^diZXVBjc^X^eVaGVja7gVcYd#
Ponte sobre o Rio Couros
>> 68}bVgVBjc^X^eVaZmZXjidjdVggVc_dYVedciZhdWgZ
o Rio Couros, na Rua de Eiras, que se encontrava em mau
estado de conservação.
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/HZYZhZ_VggZXZWZgd7daZi^bYV?jciVYZ;gZ\jZh^V
de Creixomil pelo correio, faça o seu pedido para o
e-mail: geral@jf-creixomil.com

: Junta de Freguesia Creixomil
Rua dos Cutileiros 4835 -044 Guimarães
Telefone 253 417 255
Fax 253 417 255

;gZ\jZh^VDca^cZZb

Contribuinte n.º 501 130 071

: Ficha técnica
Direcção e Redacção ?jciVYZ;gZ\jZh^VYZ8gZ^mdb^a
Design e Paginação IVbVc]dGZVa
Z?jciVYZ;gZ\jZh^VYZ8gZ^mdb^a
Periocidade Semestral

www.jf-creixomil.com

Resumo das Deliberações do Executivo
da Junta 2º Semestre 2007
Julho de 2007
Deliberado proceder aos seguintes pagamentos: - 330 euros pelos
hZgk^dhegZhiVYdhcdhdbeVgVVeZVYZiZVigd¸67VcfjZ^gVYd
Povo” e ao zelador do Parque da Sra. da Encarnação no âmbito da
HZbVcVHc^dg#6Y^VciVbZcidYZ*#'*%ZjgdhVd:begZ^iZ^gd:YjVgYdH#;dchZXV!edgXdciVYZdWgVYVgjVYVHgV#YVAjo¶YZbda^d
YZbjgd!VaVg\VbZcidZeVk^bZciVd#;d^YZa^WZgVYdhda^X^iVgVd
>:;E¶>chi^ijidYZ:begZ\dZ;dgbVdEgdÃhh^dcVa!VdVWg^\dYdh
Programas Ocupacionais, três auxiliares para apoio ao refeitório e
prolongamento de horário na Escola EB1 Alto da Bandeira, e dois
igVWVa]VYdgZh ^cY^[ZgZcX^VYdh eVgV Vjma^d Vd XVcidcZ^gd YV ?jciV
cdhhZgk^dhYZa^beZoVYV;gZ\jZh^V#
Setembro 2007
Casa do Povo de Creixomil pedido de apoio ﬁnanceiro para comparticieVdcVhYZheZhVhZYZhadXVZhYdhViaZiVh7gVcXVEVhhdhZ6bg^XdAZ^iZcd8VbeZdcVidYdBjcYdYZEZhXV9Zhedgi^kVVY^hejiVgZb
6\dhidHZc]dgVh!ZbIdaZYd¶:heVc]VZHZiZbWgdIgjiV!ZbHV^ci
AdjgZciYZCZhi¶;gVcV![d^YZa^WZgVYdedgbV^dg^VVig^Wj^gjbhjWhY^dcdkVadgYZ(%%ZjgdhXdbZhXjhVYdIZhdjgZ^gd6gbVcYd;ZggZ^gV!
edgeZgiZcXZgVdg\dhhdX^V^hYV>chi^ij^d#8db^hhdYZ;ZhiVhYV
Sra. da Luz - Após análise do processo do pagamento de electricidaYZ|:9E!hjedgiVYdeZaV?jciV![d^YZa^WZgVYdVig^Wj^gjbhjWhY^dcd
kVadgYZ(*%Zjgdh#;jiZWda8ajWZ¸DhE^gViVhYZ8gZ^mdb^a¹"9Za^WZrado atribuir o valor de 750 euros para apoio nas despesas de desloXVZhYdhViaZiVh#&&§8dc\gZhhdCVX^dcVaYV6cV[gZ"EVgi^X^eVdYZ
jbbZbWgdYdZmZXji^kdeVgVdhY^Vh'-Z'.YZBVgdYZ'%%-!cd
;jcX]Va![d^YZa^WZgVYdedgjcVc^b^YVYZV_jciVcdhZ[VoZggZegZhZctar devido aos elevados custos com essa representação.; Deliberados
dheV\VbZcidh|ÃgbV¸:YjVgYdBVcjZaH#;dchZXVJc^e#AYV#¹!Yd'§
auto de medição da obra na rua Sra. da Luz, no valor de 4.777,50 euros,
ZVdVYkd\VYd9g#;gVcX^hXdBdjgVcdkVadgYZ,+(!.&ZjgdhYZ]dcdrários relativos ao registo do terreno do Logradouro da Junta.
Outubro 2007
;d^YZa^WZgVYddeV\VbZcid|ÃgbV¸8dchigjZhH#<jVaiZg!AYV#¹!cd
valor de 1.134,00 euros referente ao restante da obra de PavimentadYVgjVYdhBd^c]dh#6egdkVYVegdedhiVYZedhijgVYZig}ch^idcV
IgVkZhhVYV>\gZ_V¶hZci^Ydc^XdcVhXZciZ"edZciZ!ZcigZZgjVXdbd
bZhbdcdbZZVgjVB^gVYdjgdYZ7V^md#
;dgVbVegZhZciVYdhZVcVa^hVYdhdhdgVbZcidheVgVVdWgVYZ¸8dchigjdYV8VhVBdgij{g^V¹/";^gbV¸8dbW^ijg¹¶&)'#.&.!''Zjgdh";^gbV¸:YjVgYdBVcjZaHdVgZhYV;dchZXVJc^eZhhdVaAYV#¶&+&#%)(#+(
Zjgdh#;d^VegdkVYdVY_jY^XVgVdWgV|ÃgbV
¸8dbW^ijg¹#CVdWgV!dfjZY^ogZheZ^idVVggVc_dhZmiZg^dgZh
_VgY^chÃXVg{hdWgZVgZhedchVW^a^YVYZYV?jciVYZ;gZ\jZh^V$
8}bVgVBjc^X^eVaYZ<j^bVgZhXj_dXjhidhZg{gZi^gVYdYdkVadgYV
VY_jY^XVd#:hiVdWgVhZg{eV\VVigVkhYdegdidXdadfjZ[d^Vhh^cVYd
ZcigZV?jciVYZ;gZ\jZh^VZV8}bVgVBjc^X^eVa#

Novembro 2007
;d^YZa^WZgVYddeV\VbZcidYd&§6jidYZbZY^d|ÃgbV
¸;gVcX^hXdBVcjZa;ZgcVcYZhBZcYZh¹eZaVdWgVYZXdchigjdYd
bjgdYZhjedgiZ|gjVYZAVdh!cdkVadgYZ'+'*Zjgdh!YZVXdgYdXdbdgVbZcidYZ%'YZ;ZkZgZ^gdYZ'%%,Vhh^bXdbddeV\Vmento à mesma ﬁrma da factura n.º 208 de 29/10/2007, no valor
de 393,25 euros pela prestação de serviços na obra da rua do sal\VYd# 8dchigjZh H# <jVaiZg! Jc^eZhhdVa! AYV#¹ ;d^ YZa^WZgVYd d
eV\VbZcidYd&§6jidYZbZY^d|ÃgbV¸8dchigjZhH#<jVaiZg!
Jc^e#AYV#¹gZ[ZgZciZ|dWgVYZeVk^bZciVdcVgjVYZAVdh!cd
valor de 3 979,50 euros. Por ﬁm, foi deliberado por unanimidade
um voto de pesar pelo falecimento da mãe do deputado da
6hhZbWaZ^VYZ;gZ\jZh^V!?dh6aWZgidEZgZ^gVYZ6WgZj#
;d^YZa^WZgVYdVig^Wj^gdhhZ\j^ciZhhjWhY^dh/:hXdaV:7&Yd
Salgueiral pedido de colaboração nas festividades de Natal,foi
deliberado atribuir uma verba de 130 euros; Associação de Pais e Amigos da Escola EB1 com Jardim-de-infância, foi deliberado
atribuir o valor de 150 euros; Casa do Povo de Creixomil, deliberado
atribuir a quantia se 750 euros;
HZ\jcYV6aiZgVdDgVbZciVa!VegdkVYVegdedhiVYdIZhdjgZ^gdYV
'¦VaiZgVdVddgVbZcidYV?jciV#D[X^d$X^gXjaVgYdE8E¶9Z[ZhVYV
KZ^\VYZ8gZ^mdb^a![d^VegdkVYdVgZVa^oVdYZ
gZjc^ZhXdbYZejiVYdhYdY^hig^idYZ7gV\V!hZcYdVeg^bZ^gVXdbd
deputado Agostinho Lopes.
Dezembro 2007
Deliberado proceder ao pagamento da factura n.º 758 de 27/11/2007
cdkVadgYZ.#**.ZjgdhVd¸<VW^cZiZEVYgdYVDa^kZ^gV¹!gZ[ZgZciZVd
Egd_ZXidYV8VhVBdgij{g^VYZ8gZ^mdb^a#AVgYZHVcid6cic^d"EZY^Yd
YZVed^dÃcVcXZ^gdeVgVdg\Vc^oVdYV;ZhiVYZCViVa!dZmZXji^kdYZliberou atribuir a verba de 150 euros. Pedido de apoio ﬁnanceiro da AshdX^Vd=jbVc^i{g^VYdh7dbWZ^gdhKdajci{g^dhYZ<j^bVgZh!eVgV
as despesas do transporte de doentes socialmente emergentes, foi dea^WZgVYdVig^Wj^gdkVadgYZ&*%Zjgdh0EZY^YdYZhjWhY^dYVH6G8¶6hsociação de Recreio e Cultura, o executivo deliberou atribuir a quantia
de 250 euros. CNE – Corpo Nacional de Escutas - solicitam à Junta um
eZY^Yd[dgbVa|:9EeVgVXdadXVdYZjbXdciVYdgYZ(%M+%
VbeZgZheVgV^ajb^cVdYV>\gZ_VEVgdfj^VaYjgVciZVedXVCViVaX^V!
ZhiZeZY^YdbZgZXZjeVgZXZg[Vkdg{kZa0DgVbZcidYVÃgbV¸HZggVa]Vg^V8^k^a¹eVgVXdadXVdYZXdgg^bdcVJgWVc^oVdYV6idj\j^V
"EgVV6!cdkVadgYZ(.%ZjgdhVXgZhX^YdhYZ>kV|iVmVaZ\Va![d^YZa^WZgVYVVhjVZmZXjdVigVkhYZVYb^c^higVdY^gZXiV0;d^V^cYVYZa^WZgVYdhda^X^iVg|K^bV\jVVZmZXjdYZjb
gVbVaVhhdX^VYdeVgVV8VhVBdgij{g^VYZ8gZ^mdb^a#
6ehWgZkZZmea^XVd![d^VegdkVYVVegdedhiVYdIZhdjgZ^gd!eVgVV
&¦VaiZgVdVdEaVcdEajg^VcjVaYZ>ckZhi^bZcidh!Vhh^bXdbdeVgVV&¦
Alteração Orçamental das receitas, cujos documentos
ﬁcam anexos à respectiva acta;
Após análise do pedido e entrega da documentação exigida por Lei,
[d^YZa^WZgVYdegdXZYZgVdeV\VbZcidYdVWdcdYZ[Vba^V
Eg"CViVa|[jcX^dc{g^V6cVWZaVBdiVG^WZ^gd!XdbgZigdVXi^kdhV
partir do mês de Novembro.

