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29 abril 2014

 PERÍODO DE ANTES DA ORDEM
DO DIA:
 1.1 Informação do Presidente da
Junta acerca da atividade
autárquica.
 1.2 Aprovação da Revisão N.º 1 ao
Orçamento de 2014.
 PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
 2.1 Apreciação e votação das
contas relativas a 2013.
 2.2 Apresentação das contas
relativas ao mandato do presente
executivo.

- 213.000€
 Revisão do orçamento aprovado em
dezembro 2013.
 Documento previsional.
 Objetivo da revisão: taxa de execução
mais real.
 Alterações de maior:





D + Eletricidade
D + Casa mortuária
D - Geminação
R + Renda bar da praia fluvial

1.2 Aprovação da
Revisão N.º 1 ao
Orçamento de
2014.

- 213.000€
 Dívida às Finanças resolvida.
 Serviço de Fisioterapia.
 Sala para a Caça.
 Casa Mortuária.
 Sede do GDC AV:
 Ocupação do espaço por um ano.

 Praia Fluvial:
 Processo n.º 01/2014.
 Propostas e resultado.
 Regulamento interno (próxima).

 Comissão incêndios.
 Associação Promoção Vale do
Mondego.
 Página internet.
 Jornal – maio / junho.
 Requerimento.







Apurar a situação das contas da Junta.
Terminar a casa mortuária, no prazo de um ano.
Rua do Adro / Cemitério – Reparar a calçada.
Manter o bom funcionamento dos tanques e chafarizes.
Zelar pela limpeza e manutenção do cemitério, caminhos e espaços
públicos.
 Aluguer do bar da praia fluvial através de concurso público.
 Geminação - Nomear uma comissão para manter e impulsionar a
Geminação com Saint Mars d’Egrenne.
 Arranjar o salão cultural .
 Criar a página de internet.
 Elaborar um jornal sobre as atividades da autarquia e as contas da
Junta.
 Prevenção de incêndios.
 Colaborar com todas as instituições da freguesia.
 Promover o turismo e os produtos agrícolas de Aldeia Viçosa.
 Concretizar a Casa do Azeite.
•Estabelecer um horário fixo de atendimento;
•Passar atestados e declarações a título gratuito;
•Apoiar na procura ativa de emprego;








Construir as casas de banho públicas.
Colocar lombas na rua principal.
Criar um parque de autocaravanismo.
Disponibilizar um posto de internet com skype.
Oferecer à população rede wireless.
Contribuir para a existência de uma associação de pesca e de uma
zona de pesca.
 Pugnar junto do Município pela alteração do PDM .
 Expandir o mercado, atraindo novos feirantes e compradores.
 Disponibilizar em Aldeia Viçosa um serviço de recolha de sangue para
análises.

Até à próxima Assembleia esperamos:







Ter a casa mortuária iniciada;
Lançamento do 2º “JF Aldeia Viçosa”;
A praia fluvial a funcionar corretamente;
Limpeza de caminhos;
Pagamento de mais algumas dívidas;
Renovação da rede de abastecimento de
água no cemitério;
 Outras pequenas obras concluídas.
 Até breve,

JF Aldeia Viçosa

- 213.000€
 Documentos em apreciação e
votação:
1) Contas parciais de 01 jan a 11 out
2013;
2) Contas parciais de 12 out a 31 dez
2013;
3) Contas anuais (dever de
anualidade).
4) Dívidas apuradas e documentadas
até 12 outubro de 2013.

