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Junta de Freguesia de Creixomil - Guimarães

Publicação de Serviço Informativo # Distribuição Gratuita

Comemorações dos 1084 
anos de Creixomil 
Eventos culturais, desportivos e 
muita animação reforçaram a união 
da Freguesia com a sua população.

Novas instalações da Casa do 
Povo de Creixomil
Finalmente a concretização de um 
sonho. Esta Instituição, criada a 31 
de Maio de 1983, conta agora com 
uma Creche, um Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário. A inauguração 
contou com a presença da Ministra 
do Trabalho e da Solidariedade 
Social, Helena André.

Convívio Sénior nos caminhos 
do Gerês
Junta mantém tradição e promoveu, 
no passado dia 15 de Junho, mais um 
Convívio Sénior.
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Remodelação do Edifício/Sede da
Junta de Freguesia

Após pedido de informações sobre o tipo de apoios para re-
construção de Sedes de Junta, junto da ANAFRE e da CCDRN,
a Junta de Freguesia de Creixomil, depois da abertura de con-
curso, deliberou adjudicar a execução do projecto para remo-
delação do Edifício/Sede da Junta de Freguesia. Esta obra será 
executada através de protocolo a elaborar com a Câmara Mu-
nicipal de Guimarães.

Laboratório da Paisagem na Veiga 
de Creixomil

Incluído no pacote de infra-estruturas e obras a realizar no âm-
bito da Capital Europeia da Cultura-2012, a Câmara de Guima-
rães pretende adquirir imóveis situados na Veiga de Creixomil, 
junto à Ponte Românica, destinado ao Laboratório da Paisagem. 

O
br

as
 e

 In
ve

st
im

en
to

s 
- 

20
10

Parque infantil das Lameiras demolido

A construção de novo acesso ao Mercado Municipal e ao Recin-
to da Feira Semanal originou a demolição do Parque infantil das 
Lameiras, junto ao tanque público.
Esta obra integra um conjunto de intervenções em curso na 
área envolvente ao GuimarãeShopping, nomeadamente na 
Alameda Mariano Felgueiras e está a ser executada ao abrigo 
do protocolo celebrado entre a Câmara e a Sonae, após a ce-
dência da Praça pública sobre a Central de Camionagem.

Parques infantis com novas papeleiras

Foram colocadas papeleiras no Parque das Carvalhas e no 
Parque Infantil do Salgueiral.

Novo corrimão na Travessa da Rua 
Alto da Bandeira

Por não apresentar condições de segurança às pessoas que 
utilizavam aquele percurso, a Junta de Freguesia deliberou 
substituir o corrimão que liga as escadas da Rua Alto Bandeira 
à Rua Prof. António Marques Dias da Silva.
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alInauguração da Casa do Povo de Creixomil

Em representação da Junta de 
Freguesia de Creixomil, o Presi-
dente José da Costa Martins e 
o Tesoureiro Armando Ferreira, 
estiveram presentes na XXI Pro-
va Nacional de Pesca Desporti-
va, no dia 20 de Junho de 2010, 
na freguesia de Cavez, concelho 
de Cabeceiras de Basto, realiza-
da pela Secção de Pesca da Casa 
do Povo de Creixomil. 

A Casa do Povo, para além dos 
elementos da Secção de pes-
ca que fazem parte da Direcção, 
fez-se representar pela Tesou-
reira da Direcção, que procedeu, 
também, à entrega de prémios 
aos participantes na prova. Esta 
directora recebeu, ainda, uma 
lembrança para colocar nas no-
vas instalações do Centro da 
Casa do Povo de Creixomil.

Junta e Casa do Povo presentes na Prova Nacional de Pesca Desportiva

Localizado no Alto da Bandeira, com 
vista panorâmica sobre a cidade de Gui-
marães, a nova Casa do Povo de Creixo-
mil irá criar 30 postos de trabalho e ser-
virá, num futuro próximo, 183 utentes, 
repartidos pelas diversas valências: - 33 
utentes na Creche; 50 na pré-primá-
ria; 60 no Centro de Dia e 40 utentes no 
Apoio Domiciliário.

Este equipamento, com um custo de 
1,2 milhões de euros, teve a compartici-
pação do Governo, da Câmara Municipal, 
da Junta de Freguesia e de várias inicia-
tivas de angariação de fundos realizadas 
pela Casa do Povo de Creixomil. 

No passado dia 26 de Fevereiro de 
2010, a Ministra do Trabalho e da Solida-
riedade Social, Helena André, inaugurou 
as novas instalações da Casa do Povo de 
Creixomil.

O Presidente da Casa do Povo, Fernan-
do Soares, referiu que esta inauguração 
foi o concretizar de um sonho antigo de 
todos os Creixomilenses. Sublinhou que 

o projecto vem de Direcções anteriores 
e que a Direcção actual e todos os Ór-
gãos Sociais, souberam concluir.

O Presidente da Câmara Municipal, 
António Magalhães, elogiou o programa 
PARES. O autarca agradeceu ao Governo 
e realçou o espírito de união entre a Casa 
do Povo, a Junta de Freguesia e de todos 
aqueles cidadãos anónimos que deram 
as mãos para a realização desta obra, 

cuja qualidade ultrapassa aquilo que é 
normal numa Casa do Povo. A exemplo 
do que referiu, lembrou o Cidadão “Do-
mingos Ribeiro” ex-dirigente desta Casa, 
que foi um militante activo neste tipo 
de causas. Referiu, ainda, que quando 
os cidadãos se aperceberem do servi-
ço prestado por esta Casa, está convic-
to que os seus serviços irão ser bastante 
procurados.

Na sessão, Helena André realçou a 
importância deste tipo de equipamen-
tos, promovidos pelo Governo através do 
Programa PARES - Programa de Alarga-
mento da Rede de Equipamentos Sociais, 
que tem como objectivo, não só para su-
prir as necessidades da população, ao 
nível do apoio aos idosos e na educação 
das crianças, mas também, num tempo 
de crise e desemprego, para promover a 
criação de outro tipo de postos de traba-
lho nesta região. 

O Executivo da Junta de Freguesia es-
teve presente na cerimónia de Inaugu-
ração, que contou com a presença do 
Dr. António Magalhães, Presidente do 
Município, José Lopes em representa-
ção do Governo Civil, Dr. Miguel Laran-
jeiro e Sónia Fertuzinhos, deputados da 
Assembleia da República, representan-
tes da Segurança Social e várias outras 
Entidades.

Fernando Soares, Pres. da Casa do Povo

António Magalhães, Pres. do Município

Helena André, Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade Social
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No passado mês de Fevereiro, Creixo-
mil assinalou os 1084 anos da Fregue-
sia numa comemoração promovida pela 
Junta. O programa de actividades foi di-
versificado e envolveu as associações da 
Freguesia. Foram vários dias de cultura, 
desporto e animação, proporcionando 
uma oportunidade de união entre a po-
pulação da Freguesia.

 Participaram nestas comemorações a 
Junta de Freguesia, que teve a seu cargo 
o Torneio de Semi-rápidas de Xadrez, a 
Associação Desportiva e Cultural das La-
meiras, que teve a seu cargo a organi-
zação do Torneio de Chincalhão, o Gru-
po Recreativo os Heróis Portugueses que 
tiveram a seu cargo a organização do 
Torneio da Sueca, Salgueiral Associação 
Cultural Recreativa, com a organização 
da Prova de Atletismo, o Grupo Cultural 
e Recreativo da Cruz de Pedra, que teve a 
seu cargo o Torneio do Snooker-Bilhar, a 
Casa do Povo de Creixomil, com a organi-
zação do Convívio de Idosos, com a pas-
sagem de Imagens e filmes para os uten-
tes do Centro de Dia.

Nestas comemorações, para além dos 
associados das referidas colectividades, 
participaram algumas dezenas de pes-
soas, que fizeram questão de estar pre-
sentes no almoço de confraternização, 

que teve como representação da Câma-
ra Municipal de Guimarães a Dr.ª Francis-
ca Abreu. Este almoço, para além de so-
lidificar os laços de amizade, serviu para 
entregar os prémios aos participantes 
nas diversas actividades levadas a cabo 
ao longo do Programa.

O encerramento das comemorações 
teve lugar no passado dia 26 de Feverei-
ro com uma conferência intitulada “Gui-
marães 2012, que projectos para Crei-
xomil”, realizada na EB 2/3 D. Afonso 
Henriques. Com a presença do Dr. Do-

mingos Bragança, em representação da 
CMG e de José da Costa Martins, como 
presidente da Junta, do Prof. Salgado Al-
meida, pela Comissão Organizadora das 
Comemorações, e com o Arquitecto Fi-
lipe Fontes, Director do DPPU, substitu-
to da arquitecta Alexandra Gesta. Nes-
te debate, com intensa participação do 
público presente, foram apresentados os 
projectos para a Veiga de Creixomil, que 
serão executados tendo em conta o la-
zer, o ambiente e a preservação da Veiga 
de Creixomil.

C
ul

tu
ra

dia de creixomil
926 – 2010 mil e oitenta e quatro anos de história

Programa comemorativo
Torneios e Competições

13 e 20 de Fev. > 14h30 – Torneio de Chincalhão – A.D.C. das Lameiras
17/18 e 20 de Fev. > 20h30 – Torneio  de Sueca – G.R. Heróis Portugueses
17/18 e 20 de Fev. > 20h30 – Torneio  de Snooker – G. R. C. Cruz de Pedra
20 de Fev.> 09h00 – 12h00 – Torneio Semi-Rápidas de Xadrez – Escolas – Casa do Povo de Creixomil
21 de Fev. > 09h30 – ‘Creixomil a Correr’ - Prova de Atletismo – SARC

21 de Fev. > 13h00 – Almoço de aniversário e entrega de diplomas às colectividades participantes
22 de Fev. > 08h00 – Salva de Fogo
14h30 > Convívio Sénior - ‘Imagens Vividas’ – Centro da Casa do Povo de Creixomil
26 de Fev. > 21h30 – ‘Guimarães 2012 – Que Projectos para Creixomil!?’ Conferência pela Arq.ª Alexandra Ges-
ta- Biblioteca da Escola EB 2/3 D. Afonso Henriques

22 de Fev.

Comemorações dos 1084 anos de Creixomil

O Torneio de Semi-rápidas de Xadrez, realizado 

na sede da Casa do Povo, foi um sucesso em 

termos de participação. Filipe Costa, alcançou 

o primeiro lugar só com vitórias, recebendo o 

principal troféu entregue pelo Presidente da Jun-

ta de Freguesia José da Costa Martins.

Nas novas instalações da Casa do Povo de 

Creixomil foi organizado um convívio de 

idosos, com animação musical, passagem de 

imagens e filmes. Os utentes do Centro de 

Dia foram os participantes desta actividade.
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Torneio da Malha Torneio de SnookerTorneio de Sueca

Torneio de Xadrês

Prova de Atletismo

Prova de AtletismoDebate

Almoço de Aniversário
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Dando cumprimento ao plano anual es-
tabelecido pelo Executivo da Junta, no que 
respeita às actividades para os Séniores da 
Freguesia, realizou-se no passado dia 15 
de Junho, mais um convívio Sénior.

Este ano o passeio teve como roteiro tu-
rístico a visita ao Parque de Lazer-Torrão da 
Veiga, Concelho de Montalegre, que fica situ-
ado no Parque Nacional da Peneda do Gerês.

A tradição e o salutar ambiente que se 
tem vivido nos anteriores passeios, levou a 
que este ano a afluência dos Séniores fosse 
em maior número.

Com partida do Pavilhão Multiusos, se-
guimos rumo à Vila do Gerês para uma visi-
ta ao Santuário de S. Bento da Porta Aberta.

Após esta primeira paragem, retomámos 
a nossa viagem com destino ao Parque de 
Merendas e Lazer, Torrão da Veiga, onde al-
moçámos com o tradicional Pic-Nic.

Foi um dia magnífico, enriquecido não só 
pelas belas paisagens que contemplámos, 
como também pela participação de todos 
na animação do passeio.

O dia estava fresco, com bastante ven-
to, não permitindo efectuar os tradicionais 
jogos de chincalhão e da sueca, no entanto 
e para terminar bem o dia, não faltou o tão 
esperado bailarico, onde todos, incluindo 
os representantes da Freguesia, puderam 
mostrar os seus dotes de dançarinos.

O Executivo da Junta, assim como ele-
mentos da Assembleia de Freguesia, 
acompanharam sempre de perto os “con-
vidados”, reiterando a importância que a 
terceira idade tem para a Freguesia, e que, 
tanto esta como outras iniciativas, são 
para preservar e continuar.

Pela voz do Presidente José Martins, foi 
dito que estes passeios têm como objecti-
vo fomentar o convívio e a confraterniza-
ção entre uma faixa etária que, em muitos 
dos casos, se caracteriza pela solidão. As-
sim, esperamos voltar de novo no próximo 
ano e viver bons momentos de alegria e 
camaradagem como os que se têm vivi-

do. Agradeceu ao Centro Social da Casa do 
Povo de Creixomil, pela prestação do apoio 
logístico (cedência de mesas e cadeiras), à 
Junta de Freguesia e, em nome de todo o 
Executivo, deixou um agradecimento es-
pecial a todos quanto colaboraram na or-
ganização deste evento.

A convite da Comissão de Festas da Sra. 
da Luz, o Presidente da Junta de Freguesia, 
José da Costa Martins, participou nas festi-
vidades que se realizaram no Parque da Sra. 
da Luz nos dias 09, 10 e 11 de Abril, O Pre-
sidente também esteve presente na pro-
cissão em honra da Sra. da Luz no dia 11 de 
Abril.

No Parque da Senhora da Luz teve lugar 
o XXIV Festival Folclórico da Casa do Povo. 
Este evento, integrado nas festividades de 
Nossa Senhora da Luz, foi promovido pelo 
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Crei-
xomil. A convite da Casa do Povo, a Jun-
ta de Freguesia marcou presença neste 
evento pelo seu Presidente, José da Cos-
ta Martins.

No passado dia 20 de Março, a convite 
da Direcção da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Guimarães, a Jun-
ta de Freguesia esteve presente no jantar de 
encerramento da campanha da Associação 
para angariação de fundos e novos sócios. 
O jantar teve lugar no Paço dos Duques de 
Bragança e o Tesoureiro, Armando Ferreira, 
e o Secretário, Jorge Pereira, representaram 
a Junta.

Convívio Sénior nos caminhos do Gerês

Festas S. Luz Festival Folclórico 2010 BVG

A convite da Junta de Freguesia, os utentes do Centro de Dia do Centro Social da Casa do 
Povo de Creixomil, viveram um dia diferente, com alegria e bastante animação, participando 
também no Convívio Sénior 2010
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Em reunião extraordinária de 30 de Março de 2010, o Executi-
vo da Junta procedeu à análise, discussão e votação do Relatório 
e das Contas de Gerência referente ao ano de 2009. 

Em conformidade com o anexo I da Resolução n.º 04/2001-2ª 
Secção do Tribunal de Contas de 18 de Agosto. Os fluxos finan-
ceiros, orçamentais e operações de tesouraria são os seguintes:

O mapa de fluxos de caixa apresenta um saldo inicial de 4.150 
euros, um total de recebimentos de 250.020, um total de paga-
mentos de 238.995 euros, e o saldo a transitar para a gerência 
seguinte é de 15.176 euros. 

O mapa de operações de tesouraria apresenta o saldo inicial de 

199 euros, um total de recebimentos de 5.914 euros, um total de 
pagamentos de 5.907 euros, e o saldo a transitar para a gerência 
seguinte é de 206 euros.

O saldo total referente às operações orçamentais e operações 
de tesouraria para a gerência seguinte é de 15.382 euros.

Nos documentos integralmente elaborados e presentes na 
reunião, constam os mapas da conta e gerência e dos fluxos fi-
nanceiros da Junta durante o ano de 2009 que foram aprovados 
por unanimidade pelo executivo da Junta, os quais encontram-se 
organizados e disponíveis para consulta, nas instalações da Jun-
ta de Freguesia assim como no seu site: www.jf-creixomil.com.

Conforme determina a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, 
e tendo em conta a obrigatoriedade das freguesias no ano civil 
de 2010, elaborarem e apresentarem às respectivas Assembleias 
de Freguesia o Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças, 
a Junta de Freguesia, de acordo com o Projecto de Regulamento 
enviado pela ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, elabo-
rou um documento para apreciação e votação em Assembleia de 
Freguesia.

Na elaboração deste documento, o Executivo analisou a pre-
visão de custos totais na prestação de determinados serviços, 
usando as diversas formulas constantes na referida minuta do Re-
gulamento, tendo em conta a recomendação da alínea c) do Artigo 
8º da Lei n.º 53-E/2006: “Fundamentação económico-financeira 
relativa ao valor das taxas, designadamente os custos directos e 
indirectos, amortizações e futuros investimentos realizados ou a 
realizar pela autarquia local”. 

Nesses termos, para efeitos de cálculo da taxa a cobrar, foram 
considerados os custos com o pessoal, manutenção e limpeza, 
aquisição e desgaste de equipamento, investimentos, condições 
físicas do local indispensáveis para a realização do serviços pres-
tar pela freguesia. 

Assim e, em conformidade com o disposto nas alíneas d) e j) do 
n.º 2 do artigo 17º conjugada com a alínea b) do n.º 5 do artigo 34º 
da Lei das Autarquias Locais (Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro) e tendo em 
vista o estabelecido na Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007 de 
15 de Janeiro) e no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais 
(Lei n.º 53-E/2006 de 29 de Dezembro), foi pelo executivo apro-
vado por unanimidade o  Regulamento e Tabela Geral e Licenças, o 
qual foi submetido e aprovado em reunião de Assembleia de Fre-
guesia realizada em 30 de Abril de 2010.

No âmbito do protocolo de Acordo de Cooperação Pré-Escolar com 
a Câmara Municipal de Guimarães, relativamente à transferência de 
verbas para encargos com a colocação de pessoal em refeitórios 
escolares e prolongamento de horário ano civil de 2010, a Junta de 
Freguesia de Creixomil, irá receber a uma verba mensal de 1.247 eu-
ros.

No passado mês de Janeiro de 2010, o Presidente e o Tesoureiro da 
Junta, assim como o Presidente da Assembleia de Freguesia, esti-
veram presentes no XII Congresso Nacional da ANAFRE, que con-
tou com a presença do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Após o Julgamento, em Braga, no passado dia 8 de Janeiro, rela-
tivo ao “Processo Manuel Lopes”/Quinta da Bouça (derrocada do 
Muro), no qual esteve presente o Presidente e o Tesoureiro da Junta, 
foi efectuado uma perícia no local pela Juíza no dia 02 de Fevereiro 
de 2010, às 14h30.
Posteriormente foi a Junta informada da absolvição relativamente 
a este processo. 

O Presidente da Junta, no passado mês de Fevereiro, deslocou-se à 
Quinta de Laços, em visita de estudo, com uma turma do 5º ano do 
Colégio do Ave.

A Junta de Freguesia, representada pela Funcionária Administrati-
va da Junta, esteve presente na formação da ARHN – Administração 
de Região Hidrográfica do Norte, no passado dia 04 de Fevereiro, no 
Espaço Internet (CCVF), sobre o registo de poços, minas e outros.

O Presidente, José da Costa Martins, em representação da Junta, no 
dia 26 de Fevereiro de 2010, no Município de Guimarães, procedeu à 
assinatura da escritura do terreno onde foi implantada a Casa Mor-
tuária de Creixomil.
Foi publicado, no dia 23 de Fevereiro de 2010, em Diário da Repúbli-
ca, o novo Mapa de Pessoal da Freguesia de Creixomil.

Relatório e Conta de Gerência de 2009

Regulamento e tabela geral de 
Taxas e Licenças

Breves

Ju
n

ta

Mapa de Fluxo de Caixa Ano 2009
Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior 4 350,17 Despesas Orçamentais 238 995,38

Execução Orçamental 4 150,95 Correntes 90 780,32

Operações de Tesouraria 199,22 Capital 148 215,06

Receitas Orçamentais 250 020,83 Operações de Tesouraria 5 907,75

Correntes 103 089,37 Saldo para Gerência seguinte 15.382,79

Capital 146 931,46

Execução Orçamental 15 176,40

Operações de Tesouraria 5 914,92 Operações de Tesouraria 206,39

Total 260 285,92 Total 260 285,92
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Freguesia Online em www.jf-creixomil.com

: Junta de Freguesia de Creixomil

Rua dos Cutileiros 4835-044 Guimarães
Telefone (+351) 253 417 255
Fax (+351) 253 417 255 
Contribuinte n.º 501 130 071

: Ficha técnica

Direcção e Redacção Junta de Freguesia de Creixomil
Paginação José Faria
Periocidade Semestral

: Se desejar receber o Boletim da Junta de Freguesia 
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 2010

Janeiro 2010
Em cumprimento com a aprovação da Assembleia de Freguesia 

de 29/12/2009, foi deliberado por unanimidade, tornar público o 
Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia; Foi ainda deliberado por 
unanimidade proceder à Abertura do Procedimento Concursal Co-
mum para Contratação em Regime de Trabalho em Funções Públi-
cas a Termo Resolutivo Certo, para um Assistente Operacional, nos 
termos do disposto na a) do n.º 3 do artigo 19º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de Janeiro; Foi deliberado assumir o pagamento de 
todas as despesas inerentes às comemorações dos 1084 anos de 
Creixomil de acordo com Programa.

Fevereiro 2010
Foi deliberado retirar o corrimão que liga as escadas da escola 

da rua Prof. António Marques Dias da Silva à rua Alto da Bandeira; 
Pedido de subsídio do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Creixo-
mil para ajuda nas despesas com o XXIV Festival de Folclore, no dia 
11 de Abril às 14h30, foi deliberado atribuir o valor de 250 euros.

Março 2010
No âmbito das comemorações dos 1084 anos de Creixomil, foi 

deliberado o pagamento da quantia de 250 euros ao Sr. Francis-
co Ferreira, pelo apoio prestado no convívio aos utentes no Centro 
de Dia realizado na Casa do Povo de Creixomil no dia 22/02/2010; 
- Foi Deliberado por unanimidade enviar um exemplar da sétima 
edição do Boletim “Infocreiximir” a todas as colectividades/as-
sociações e Escolas da Freguesia; - Pedido de subsídio do Grupo 
Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra, que apresentou Relató-
rio e Contas da Gerência de 2009 e Parecer do Conselho Fiscal, foi 
deliberado atribuir o valor de 150 euros. Em relação ao pedido de 
subsídio do GCRCP para patrocínio da Revista Cruz de Pedra, foi 
deliberado conceder o valor de 100 euros; Pedido da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, para com-
pra de caderneta para angariação de fundos, foi deliberado adqui-
rir duas cadernetas no valor de 50 euros cada; - Foi deliberado por 
unanimidade aprovar o Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Li-
cenças para a Freguesia de Creixomil; Deliberado aprovar o Relató-
rio e Contas de Gerência referente ao ano de 2009.

Abril 2010
Pedido de subsídio suplementar do Futebol Clube “Os Piratas de 

Creixomil”, para comparticipação em despesas com deslocações, 
foi aprovado, por maioria, atribuir a verba de 1500 euros, com es-
cusa do Presidente da Junta por pertencer aos órgãos Sociais da 
Colectividade; - Pedido de donativo da Comissão de Festas da Sra. 
da Luz, para ajudar a minorar as despesas com as respectivas fes-

tividades, foi deliberado aguardar pelas despesas que a Junta irá 
ter com a EDP para colocação dos contadores para iluminação das 
Festas e proceder ao encontro de contas; Foi deliberado aceitar a 
proposta de orçamento da firma “Tamanho Real” para a reformu-
lação do site da Freguesia no valor de 370 euros.

Maio 2010
Pedido de subsídio do GCR da Cruz de Pedra para ajuda na rea-

lização das Festas Santo António da Cruz de Pedra, foi deliberado 
atribuir o valor de 250 euros; - Proposta de orçamento da “ARRI-
VA” para a prestação de serviços de aluguer de 6 camionetas para 
o Passeio Sénior 2010, sendo o valor de cada camioneta de 350€, 
foi deliberado adjudicar os serviços; - Pedido de subsidio da Sec-
ção de Pesca da Casa do Povo de Creixomil, para a realização da XXI 
Prova Nacional de Pesca Desportiva, no dia 20 de Junho, na pista 
de pesca, freguesia de Cavez, Concelho de Cabeceiras de Basto, foi 
deliberado por maioria atribuir o valor de 400 euros, com escusa 
do Tesoureiro da Junta, por fazer parte dos Órgãos Sociais da Ins-
tituição.

Junho/Julho 2010
Pedido de apoio financeiro do CNE - Corpo Nacional de Escutas 

- Agrupamento n.º 566, para ajuda na realização das comemora-
ções do Dia Mundial da Criança, foi deliberado atribuir a quantia 
de 100 euros; - Pedido de apoio financeiro da Associação de Pais e 
Amigos da Escola EB1 com Jardim-de-infância do Alto da Bandei-
ra, para a comemoração do Dia Mundial da Criança e Festa de Final 
de Ano Lectivo, foi deliberado atribuir o valor de 150 euros; Delibe-
rado adjudicar directamente à firma “VECO JUNCAL, Lda.” um bal-
de e um cinzeiro para colocação na Casa Mortuária de Creixomil; 
Aprovado por unanimidade a proposta do Presidente para atribui-
ção de 100 euros aos Bombeiros Voluntários de Guimarães, pela 
disponibilidade com que se prontificaram em acompanhar com 
uma ambulância o Passeio Sénior 2010 a Montalegre; - Relativa-
mente à proposta de ratificação toponímica da rua N.ª Sra. de Fá-
tima, sentido ascendente/ lado direito, nºs 88, 112, 134, 230 e 270, 
esta foi aprovada por unanimidade; - Quanto à Homologação da 
Lista de Classificação Final referente ao Procedimento Concursal 
Comum para a Contratação em Regime de Trabalho Em Funções 
Públicas a Termo Resolutivo Certo Para Carreira e Categoria de As-
sistente Operacional, deliberado em reunião do executivo da Jun-
ta de 11 de Janeiro de 2010, o Presidente da Junta, no âmbito das 
suas competências, informou o executivo que homologou a Lista 
Unitária de Ordenação Final de Classificação dos candidatos ao re-
ferido concurso e no cumprimento da Lei, propôs a sua publicação 
na II Série do Diário da República.


