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Casa Mortuária 
inaugurada
A Junta de Creixomil, em 
parceria com a Câmara 
Municipal de Guimarães, 
procedeu à inauguração da 
Casa Mortuária. Este novo 
equipamento social veio 
colmatar uma necessidade 

sentida pela população.
Pág. 02

Requalificação 
na Sra. da Luz

Creixomil está a proceder a 

Parque da Senhora da Luz. A 
intervenção visa dotar este 

melhores condições para que 
continue a ser usufruído pela 

arranjo de todos os caminhos 
pedonais. Pág. 03
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Rua de Laços à Rua de Eiras com 
drenagem de águas pluviais

-

Reconstrução de parte do muro na 
Escola Alto da Bandeira
Devido a derrocada de parte do muro na Escola EB1 Alto da Ban-

-
nicipal, procedeu à sua reconstrução.

Rua Professora Maria Amélia Maia 
com melhoramentos
Dando cumprimento ao Plano Plurianual de Investimentos, a Junta 

-

Corrimão de Apoio na Urbanização 
da Atouguia
A pedido de alguns moradores com dificuldades de locomoção, a 

-
mão de apoio nas escadas de acesso à Praça A na rua Associação 

Casa Mortuária de Creixomil
A Junta de Freguesia de Creixomil, em parceria com a Câmara Municipal procedeu à construção da Casa 
Mortuária de Creixomil. 

Este novo equipamento social veio colmatar uma necessidade 

A Casa Mortuária possui duas câmaras ardentes, uma sala de 
repouso para familiares e acompanhantes, instalações sanitá-

-
namento para os carros funerários.
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Painéis Informativos no Parque da Senhora 
da Luz 

-

entre outras. É preocupação deste executivo da Junta que este espaço, que se quer 

O arranjo de todos os caminhos pedonais e a instalação de um depósi-

Junta de Freguesia está a executar obras de 
requalificação no Parque da Senhora da Luz

Nesta intervenção inserida 
no plano Plurianual de 
investimentos da Junta, 
pretende-se proceder ao 
arranjo de todos os caminhos 
pedonais; Execução de furo 
artesiano vertical; Montagem 
de electrobomba e respectivos 
acessórios; Instalação de 
depósito de 5000 litros para 
armazenamento de água 
e ligação à instalação do 
sistema de rega do Parque 
com a água proveniente 
do furo, assim como o 
abastecimento do tanque 
da Barroca. Foram também 
colocados recipientes para 
o lixo e arrelvamento em 
algumas zonas do Parque.
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>> Em reunião do executivo da Junta de 31 de Março de 2008, procedeu-se à discussão e votação do Relatório e das Contas de Ge-
rência de 2007. O executivo da Junta votou por unanimidade os documentos de prestação de contas, devidamente elencados no 

-

Junta de Freguesia de Creixomil

Mapa de Fluxo de Caixa Ano 2007

Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior 8.835,31 Despesas Orçamentais 165.100,67

Execução Orçamental Correntes

Capital

Receitas Orçamentais 175.154,85 Operações de Tesouraria 5.096,39

Correntes Saldo para Gerência Seguinte 18.786,49

Capital 70.075,03

Execução Orçamental

Operações de Tesouraria

Total 188.983,55 Total 188.983,55

Relatório e Conta de Gerência de 2007

Passeios no Salgueiral reparados
Depois de retirado o Stand de Vendas, foram reparados os pas-
seios na Rua do Salgueiral. 

Nova zona ajardinada na Travessa 
da Rua de S. Sebastião
A criação e renovação dos espaços verdes e de zonas ajardina-

e proporcionam uma melhor qualidade de vida aos cidadãos. Esta 
preocupação tem sido manifestada por este executivo. Como con-
sequência dessa preocupação e após diligências efectuadas junto 
da Câmara Municipal, esta procedeu à execução de passeios, plan-

Rua de Eiras com novo Piso
A Câmara Municipal procedeu à repavimentação, ligação das 
águas pluviais e execução de passeios na rua de Eiras, que se en-
contrava em mau estado de conservação.

Rua Cães de Pedra com novo Piso
-

de Pedra.

www.jf-creixomil.com 
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-
mil, irá fazer parte integrante do equipamento da freguesia, pelo 
que a sua utilização será facultada a toda a população residente 
na área geográfica da localidade, e ainda àqueles que nela não 

-
to de uma taxa a actualizar anualmente com o fim de mi nimizar os 
custos que a Junta irá suportar com a limpeza e conservação.

-
rão vir a surgir em relação a pessoas de fracos recursos eco-

das 14h30 às 18h00.

feira imediata ao funeral.
-

pendências da Casa Mortuária.
-

ca dentro da Casa Mortuária, reservando-se a Junta ao direito 
de proceder à sua evacuação sempre que ocorram anormali-

-

qualquer entrada de cadáveres fora deste horário.
5- No fim da utilização da Casa Mortuária de Creixomil a pes-
soa ou a entidade responsável pelo funeral retirará todos os 

-

como a Casa Mortuária e os seus equipamentos devem ser en-

7- O presente Regulamento não poderá deixar de ser respeita-
do, salvo rectificação posterior que venha a ser feita pela As-

-

Cobrança de taxa de utilização da Casa Mortuária de 
Creixomil

Este valor foi aprovado em Assembleia de Freguesia de 22 de Dezembro de 
2007.

Regulamento de utilização da Casa Mortuária de Creixomil

Freguesias com o Selho
>>

curso de água, como as empresas Águas do Ave e Vimágua e a Câmara Municipal de Guimarães.
Em face dessa proposta foram já efectuadas reuniões com a Águas do Ave, a Vimágua e a Câmara Municipal, onde foram colocadas 
algumas questões relacionadas com este projecto.

Objectivos:

construído junto do Rio Selho

Estratégias:

-

acompanhados de textos  informativos
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es Junta de Freguesia de Creixomil comemorou 
os 1082 anos da Carta do Rei Ramiro

evocativa do documento mais antigo referente a esta fregue-
-

para Creixomil, para depois construir uma torre de menagem, 
-

tra a Colegiada da Oliveira, fundando assim a Vila de Guima-

-

O programa dos 1082 anos foi rico e variado, com uma com-
ponente cultural muito acima do comum. No dia 21, na EB1 do 

-

-

da Casa de Bragança, D. Duarte Nuno e esposa, deram um to-
que de realeza ao espectáculo.

-
-

ção. O Presidente da Câmara realçou a importância da Casa, 
considerada por muitos a melhor do concelho. Seguiu-se o al-
moço de aniversário, com mais de 100 pessoas, entre as quais 
o vereador da Câmara Municipal de Guimarães Dr. Domingos 

o patamar cultural das comemorações deixava antever que os 

da Cultura em 2012.
O programa terminou no dia 24 com a visita guiada ao Museu 

transportado na promessa que fez, desde o Padrão do Salgado, 

os factos atestam o papel de Creixomil na história da cidade de 
Guimarães e de Portugal.

Apresentação do livro do Juiz Narciso Machado Concerto Paço dos Duques

Almoço de aniversário

Inauguração da Casa Mortuária Inauguração da Casa Mortuária
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Convívio Sénior

>> -
vívio social e divulgar espaços culturais e 

-
nho de 2008. O destino foi o Parque de 
Lazer da Lagoa do Alvão, em Vila Pouca 
de Aguiar. Neste convívio foi ainda efec-
tuada uma visita à cidade de Chaves para 
prova das águas medicinais. Ao longo da 
tarde foram várias as actividades de re-
creio e lazer, nomeadamente o jogo da 
sueca e da malha, terminando com o já 

Festividades de Nossa 
Senhora da Luz

>> 
Creixomil marcou presença nas várias 

-
sa Senhora da Luz. 
Elementos do executivo da Junta não qui-

-
clórico e à Corrida de Cavalos a Galope, 
dois eventos organizados pela Casa do 
Povo de Creixomil. 
Esta iniciativa contou com enorme ade-
são popular.

Obras de 
Beneficiação no Lar 
de Santo António 

>> A convite da prestigiada Direcção, o 
-
-

ta do Padroeiro no Lar de Santo Antó-

presentes e participaram na festa que 
teve como ponto alto a inauguração da 
rampa e escadas de emergência coloca-
das em duas alas do edifício. Estiveram 

o Presidente da Câmara, representan-
tes da Segurança Social de Braga e dos 

milho, sardinha assada e caldo verde, 
servido a todos os utentes e aos pre-
sentes neste evento.

Deputados da Assembleia da República visitam 
Freguesia de Creixomil

>>
Creixomil, tiveram lugar na sua sede duas 

os autarcas  locais e os deputados eleitos 
pelo círculo de Braga Agostinho Lopes, da 

-
nhos, do PS.
Estas reuniões muito interessantes e enri-
quecedoras foram seguidas de visitas pela 
freguesia e Veiga de Creixomil, onde in 
loco e em contacto directo com a popula-
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Janeiro de 2008
-

ções do Dia de Creixomil, no almoço comemorativo, um conjunto de dois 

-

-
-

de 3.750 euros.

-

Fevereiro de 2008

-
-

-
-

ais da Casa Mortuária de Creixomil.

de 250 euros em material, para requalificação da sua sede conforme cons-
ta no seu  Plano de Actividades e Orçamento 2008 apresentado à Junta de 

-
lor de 250 euros.

sistema de rega automática de cinco sectores e faixa separadora, na Casa 
Mortuária de Creixomil, conforme orçamento apresentado.
Março de 2008

Parque da Sra. da Luz, conforme orçamento apresentado.
Apresentação do Relatório e Contas do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz 
de Pedra e parecer do conselho fiscal referente ao ano de 2007, para atri-

Regulamento.
Relativamente à proposta de limpeza geral da Casa Mortuária de Creixomil, 

-

sinalização no Parque da Sra. da Luz pelo valor de 323 euros.

-

foi aprovada por unanimidade.
Abril de 2008

Pesca da Casa do Povo de Creixomil, para participação na XIX Prova de Pesca 

Relativamente às propostas de orçamento apresentadas pelas empresas 

-

Baixo/Cima, destinado à Construção da Casa Mortuária de Creixomil com o 

Maio de 2008

-

-

Parque da Sra. da Luz.
Relativamente às propostas de orçamento apresentadas pelas empresas 

valor de 350 euros IVA já incluído, pelo serviço de aluguer de 4 autocarros, 
-

Junho de 2008

antivírus, pela firma Módula C - Consultadoria e Software, Lda. - Cinco li-
cenças por três anos a 125 euros cada, acrescidas de IVA.

-

-
ção de Pais e Amigos da Escola EB1 do Alto da Bandeira, para realização das 
Jornadas Culturais no dia 14 de Junho de 2008.

www.jf-creixomil.com

: Junta de Freguesia Creixomil

Rua dos Cutileiros 4835 -044 Guimarães
Telefone 
Fax 253 417 255 
Contribuinte n.º 501 130 071

: Ficha técnica

Direcção e Redacção 
Design e Paginação 

Periocidade Semestral

de Creixomil pelo correio, faça o seu pedido para o 
e-mail: geral@jf-creixomil.com 

Resumo das Deliberações do Executivo da Junta 1º Semestre 2008


