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Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
Data da Reunião: 07 de dezembro de 2022

Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:

Presidente: óscardos Santos Ventura

Secretário: Anabela de Campos Alegre

Tesoureiro: Francisco António Ferreira da Fonte

Início de Reunião: dezanove horas e trinta minutos

Encerramento: vinte e uma horas

Resumo Diário da Tesouraria:€106.002,78(cento e seis mil, dois euros e setenta e oito cênti-

mos)

Obs:
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AGUIM

Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas e trinta minu-
tos, reuniu na sua sede, sita na Rua das Palmeiras em Tamengos, o executivo da União de Freguesias de
Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, composto por óscardos Santos Ventura na qualidade de Presidente;
Anabela de Campos Alegre, Secretária; e Francisco António Ferreira da Fonte, Tesoureiro, em reunião
pública ordinária, nos termos do artigo 200. Da Lei no.75/2013 de 12 de Setembro, na sua redação atual
para discutir e deliberar sobre assuntos de interesse para a mencionada União de Freguesias.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do Executivo; —

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

ORDEM DOS TRABALHOS. -

PONTO UM: PROPOSTA PARA APOIO NA COMPRA DE PRENDAS DA NATAL PARA AS CRIANÇAS
DAS ESCOLAS E JARDINS ESCOLAS, E ASSOCIAÇÕESDA UNIÃO DAS JUNTAS DE FREGUESIA
DE TAMENGOS, AGUIM E ÓIS DO
PONTO DOIS: PROPOSTA PARA APOIO ANUAL ÀASSOCIAÇÃOHUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ANADIA
PONTO TRÊS: 890ANlVERSÁRlO -ASSOCIAÇÃOHUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE ANADIA.
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela cons-
tante.

(OI)PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Foi colocada a discussão, a proposta de atribuição de apoios na compra de prendas de Natal para as
Escolas e Associações (na cedência dos espaços, material sonoro, aquecimento, energia, produtos e
outros que provem as festas de Natal das crianças) da União das Juntas de Freguesia de Tamengos
Aguim e Óis do Bairro, com o valor base de cinco euros por criança, tendo o Executivo, no uso da
competência que lhe é conferida pela alínea v) do no. 1 Do artigo 160 da Lei n0.75/2013 de doze de
setembro, na sua atual redação, deliberado por unanimidade aprovar e conceder os apoios que a seguir

se passam a descrever;
---Escola Básica de Tamengos;€389,60(trezentos e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos)
—Escola Básica de Aguim: €269,96 (duzentos e sessenta e nove euros e noventa e seis cêntimos) —

—Jardim de Infância de Tamengos; € 85,83 (oitenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos)
—Jardim de Infância da Mata da Curia; €64,99 (sessenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos—
—Centro Cultural de Horta:105,47€(cento e cinco euros e quarenta e sete cêntimos)
Foi colocada a proposta de atribuição à Associação Recreativa e Cultural de Tamengos no valor 300,00€
(trezentos euros) euros),tendo sido deliberado aprovar por maioria o referido apoio, com os votos
favoráveis do Senhor Presidente, óscardos Santos Ventura e do Senhor Tesoureiro, Francisco António
Ferreira da Fonte, atendendo a que a Senhora Secretária, Anabela de Campos Alegre, se encontrava
impedida de participar na discussão e ou votação desta proposta, em virtude de exercer funções de
Tesoureira na referida Associação Recreativa e Cultural de Tamengos.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Pelo senhor Presidente foi apresentada proposta ao Executivo de atribuição à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Anadia o apoio financeiro anual no valor de: 1.500,OO€(mil e quinhentos euros),
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no uso da competência que lhe é conferida pela Lei 110.75/2013, de doze de setembro, na sua atual
redação.O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a referida proposta.—-—
(03) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
O Senhor Presidente do Executivo da UFTAO, deu conhecimento ao Executivo do convite do 890 aniversá-
rio da AHBVA e o âmbito do seu programa a realizar a 20 de dezembro de 2022. Comunicou ao Executivo
da impossibilidade da sua presença por razõesde agenda. A secretária, Anabela de Campos Alegre, pelas

mesmas razões informou estar impedida de o representar, sendo que o Senhor presidente do Executivo
delegou a sua representação no Senhor Tesoureiro; Francisco António Ferreira Fonte, que aceitou de
imediato, fazendo-se acompanhar e entregar o cheque do apoio financeiro que lhes foi concedido. Delibe-

raçãoaprovada por unanimidade.
PROPOSTA DE APROVAÇÃO, EM MINUTA, DAS DELIBERAÇÕES REFERENTES AOS PONTOS
CORRESPONDENTES AOS ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:
Finalizados os assuntos da ordem do dia, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia propôs, nos termos
do n.03 do art.0 57.0 do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada, a aprovação
em minuta das deliberações referentes aos pontos correspondentes aos assuntos da ordem do dia.
Atenta a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o executivo deliberou,
aprovar por unanimidade, aprovar as sobreditas deliberações em minuta, para produzir efeitos imediatos
nos termos do n.03 do art.0 57.0 do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada. -

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas

vinte e uma horas.

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Tamengos, 07 de dezembro de 2022

O Executivo,

(óscar dos Santos Ventura)

(Anabela e Campos Alegre)

a,vvn'oZb

(Francisco António Ferreira da Fonte)
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