JUNTA DE FREGUESIA DE FERRAGUDO
CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA
SEIS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZ---------------------------------------------------- Tendo o Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal manifestado o interesse de se reunir com o
executivo da Junta de Freguesia, no dia 24 de Março a fim de tratar da delegação de
competências a ser transferida em sede de orçamento para o ano de dois mil e dez, deslocaram-se
à sede do Município o Sr. Presidente da Junta Luís Alberto e o Sr. Secretário Carlos Alvo.
------ O executivo foi portador de uma proposta de documento de trabalho onde constavam as
delegações de competências a propor para o ano de 2010, bem como diversas obras e
intervenções a efectuar na Freguesia no próximo e anos vindouros, documento esse já nos anos de
2007 e 2008 apresentado e agora melhorado, pois grande parte das situações registadas
mantiveram-se sem resolução.------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- Após a reunião e limitados aos valores apresentados, sem qualquer aumento relativamente
ao ano transacto, os membros do executivo em análise às carências da Freguesia deliberaram
estabelecer as seguintes prioridades, para o valor apresentado de € 64.741,00: ------------------------------Correntes ( 64,47 )% - € 41.741,00) :




Recuperação e conservação de passeios, escadarias..
( Travessas do casco urbano da Vila ) ……..………….………….………………………...…€ 10.000,00
Limpeza e remoção de detritos da via publica……………………………………….….…. € 3.500,00
Remodelação da sinalética e toponímia da Freguesia ( continuação ) ………..…… € 3.000,00



Pinturas de muros e escadarias ……………………………………………………………..… € 3.000,00



Recuperação de pisos em caminhos rurais ………..………………………….…………….. € 2.500,00



Apoio à época Balnear na Praia Grande ( Posto de Socorros, Casas de Banho publicas e



Chuveiros ) …………………………………………………………………….…….……..……….. € 3.000,00


Limpeza e remoção de lixos em zonas balneares da Freguesia e espaços adjacentes
……………………………………………………………………………………..……………..….... € 3.000,00



Limpeza das artérias da vila ( Casco Urbano, conforme zonas definir ) ………..…..…. € 7.000,00



Limpeza do espaço exterior dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do
ensino básico, situados na área da Freguesia ………………...…………………………..… € 3.000,00
Estudo e implantação de dois percursos pedonais de interesse turístico.…………….…. €3.741,00



Capital


( 35,52% - € 23.000,00 ) :

Mobilidade Urbana – Eliminação de barreiras arquitectónicas
L.R.V no Bairro Arade ……………………………………………………………….………..….. € 3.000,00



Construção de casa de porteiro e novo acesso na EB1 de Ferragudo …………..….. € 4.000,00



Implantação de ginásio rural/parque geriátrico no Jardim do Regato ……..….…… €16.000,00

-----Sendo que, embora haja outras necessidades igualmente prioritárias, encontram-se contudo
fora do âmbito do artigo sessenta e seis que limita as áreas em que é possível a transferência de
competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Está conforme o original,
Ferragudo, 20 de Abril de 2010
O Presidente,

(Luís Filipe dos Santos Alberto)

