
Ata nº. 2 – Reunião ordinária de 06/02/2014 
 
 

--------Aos seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, na 
sala de reuniões da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, 
compareceram os senhores: Bruno Miguel Valente Monteiro, Cristina 
José Garcias Valente e Hélder Manuel Túbal Raposo, respetivamente 
Presidente da Junta, Secretária e Tesoureiro, a fim de realizarem uma 
reunião ordinária.-------------------------------------------------------------------------- 
---------Pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
declarou aberta a reunião.--------------------------------------------------------------- 
I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
PONTO UM – Leitura e apreciação da Ata da reunião anterior, a qual foi 
aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------- 
II – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------- 
PONTO UM – Finanças da Junta – Apreciação dos mapas que 

informam da situação financeira da autarquia – O senhor Tesoureiro 

apresentou o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 
31/01/2014, fazendo informar que o saldo em cada uma das contas é o 
seguinte: 6.526,21€ (seis mil quinhentos e vinte e seis euros e vinte e um 
cêntimos) depositados na Caixa Geral de Depósitos, 13.466,71€ (treze 
mil quatrocentos e quarenta e seis euros e setenta e um cêntimo) 
depositados na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Guadiana Interior - 
Conta n.º 40056565041; 11.110,37€ (onze mil cento e sessenta e seis 
euros) depositados na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Guadiana Interior 
- Conta n.º 40261613588.--------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS – Cedência da antiga bilheteira do campo de futebol – 
O senhor Presidente da Junta, na sequência das reuniões que têm sido 
realizadas com o Movimento Associativo apresentou a proposta de 
cedência da antiga bilheteira do Campo de futebol à Associação BTT 
Adiça, para que a mesma possa ser utilizada como sede da supra citada 
associação, a qual será celebrada através de um protocolo a estabelecer 
por ambas as partes. --------------------------------------------------------------------- 

Deliberação – Deliberado por unanimidade a cedência do espaço.-------- 
PONTO TRÊS – Dia Internacional da Mulher – Foi deliberado por 
unanimidade promover as comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, as quais se realizarão na Sociedade União Recreativa 
Sobralense. Farão parte destas comemorações um serão cultural no qual 
atuarão os Grupos Corais de Sobral da Adiça: “Flores da Adiça” e o 
Grupo Coral Masculino; e as artistas Inês Gonçalves e Fernanda Oliveira. 
Como forma de simbolizar o dia serão distribuídas flores a todas as 
Mulheres presentes e será disponibilizado um pequeno lanche a todos os 
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 PONTO QUATRO – Semana Cultural – Foi deliberado por unanimidade 
promover a realização da Semana Cultural, evento que terá como data 



fixa o último fim-de-semana de Maio, e que no presente ano se realizará 
nos dias 30 e 31 de Maio e 1 de Junho.--------------------------------------------- 
PONTO CINCO – Passeio pedestre à Serra da Adiça – Foi deliberado 
por unanimidade a realização do passeio pedestre à Serra da Adiça, no 
dia 15 de Março, o qual conta com a colaboração de Ivo Rodrigues. 
PONTO SEIS – Tolerâncias de ponto – Foi deliberado por unanimidade 
conceder os seguintes dias como tolerância de ponto: 3 e 4 de Março 
(Carnaval), 21 de Abril (Páscoa), 25 de Agosto (Festa em honra de N.a 
Sr.a do Ó), 24 de Dezembro (Natal) e a tarde de 31 de Dezembro (Ano 
Novo).------------------------------------------------------------------- 
PONTO SETE – Situação do balcão Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
do Guadiana Interior – Na sequência do encerramento de dois dias por 
semana, terças e quintas-feiras, da agência da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo do Guadiana Interior, foi deliberado por unanimidade solicitar uma 
reunião com o Diretor da Instituição, com o objetivo de incitar 
esclarecimentos relativamente ao referido encerramento.---------------------- 
Publicidade: Das deliberações que têm eficácia externa, vai ser dada 
publicidade através de edital, a afixar no edifício da Junta e outros 
lugares públicos, durante cinco dos dez dias subsequentes à data que 
foram tomadas. ---------------------------------------------------------------------------- 
Encerramento: E nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente, 
declarada encerrada a reunião, eram vinte e duas horas e trinta e cinco 
minutos, da qual por ser verdade e para constar se lavrou a presente ata 
que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes.------------ 
                               
 
             

Presidente: ____________________________ 
 

Secretária: ____________________________ 
 

Tesoureiro: ____________________________ 

 

 


