
Junta de Freguesia do Castelo (Sesimbra)
CONTRIBUINTE Nª 506960315

ACTA REUNIÃO JUNTA

Reunião de 22 de outubro de 2013 Local Sede da JF Elaborada em 29-10-13 20:10:58

Aos 29 dias do mês de outubro de 2013, na sua sede em Santana, reuniu a Junta de Freguesia do Castelo

de  Sesimbra,  na  sua  primeira  reunião,  registando-se  a  presença  de  todos  os  seus  elementos,  com

excepção da vogal Sara Almeida, que se encontra em reuniões de professores, e cuja falta foi justificada

pelos restantes membros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eram dezoito horas quando foi aberta a reunião, a qual foi presidida pelo Srº Presidente, passando-se de

seguida a tratar dos assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------

1. Período Antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Correspondência e Informações-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Período de Intervenção do Público-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Deliberações:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. Inicio de procedimento interno para aplicação no disposto na Lei 68/13 de 29 de Agosto.---------------------

4.2. Sesimbra Summer Cup 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Abertura de procedimento de consulta para adjudicação de implementação de sub-site e exposição

fotográfica memórias da freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

PAOD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste ponto não foram abordados quaisquer assuntos.-----------------------------------------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E INFORMAÇÔES---------------------------------------------------------------------------------------

Leitura da correspondência, desde a última reunião.---------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO-----------------------------------------------------------------------------------

Neste ponto não se verificaram quaisquer intervenções.----------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. Inicio de procedimento interno para aplicação no disposto na Lei 68/13 de 29 de Agosto. Foi deliberado,

por  unanimidade,  iniciar  o  procedimento interno para aplicação da Lei  nº  68/13  de 29  de Agosto,  em

particular à implementação do horário de 40h/semanais, o qual deverá estar em vigôr a partir de 18 de

Novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Sesimbra Summer Cup 2014. Foi aprovado por unanimidade o programa e linhas gerais do Sesimbra

Summer Cup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Abertura de procedimento de consulta para adjudicação de implementação de sub-site e exposição

fotográfica memórias da freguesia. Foi aprovado por unanimidade autorizar a aberturo do procedimento------

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO Nº 2 do ARTIGO 50º DO ANEXO I DA LEI Nº 75/2013, DE

12 DE SETEMBRO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste ponto não foram abordados quaisquer assuntos.-----------------------------------------------------------------------
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APROVAÇÃO DA  ACTA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por último foi deliberado por unanimidade, aprovar a acta nos termos do nº 1 do artigo 57º do anexo I da Lei

75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião eram dezanove horas horas e trinta minutos.--------

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta que vai assinada pelos presentes.-----------------------

Santana, 29 de outubro de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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