Acta da reunião ordinária da Junta de
Freguesia de Chão de Couce realizada
no dia sete de Agosto de dois mil e
vinte. ----------------------------------------

Aos sete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte,
reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia de Chão de Couce estando
presentes Fernando Jorge Batista Rodrigues, na qualidade de Presidente
e Ana Cristina Santos Marques e Luís Manuel da Conceição Henriques,
respectivamente Secretária e Tesoureiro, com a seguinte ordem de
trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

1.
1.
2.

3.

Período antes da ordem do dia
Aprovação da acta da reunião anterior; --------------Ordem do dia
Análise da correspondência recebida; ----------------Município de Figueiró dos Vinhos – Exposição
“Modernos e Modernistas” – Pedido de cedência
temporária de obras de José Malhoa; -----------------Cadeira Ortopédica – doação; --------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente às vinte horas declarou aberta a reunião:
- Aprovação da Acta da reunião anterior: A acta da reunião
anterior, foi aprovada por unanimidade ---------------------------------------ORDEM DO DIA
Entrou-se de seguida no período da ordem do dia, passando-se à
apreciação dos seguintes assuntos: --------------------------------------------- Análise da correspondência recebida: Foi analisada toda a
correspondência recebida e dado o respectivo encaminhamento. ---------- Município de Figueiró dos Vinhos – Exposição “Modernos e
Modernistas” – Pedido de cedência temporária de obras de José
Malhoa Arranjo: Foi presente à reunião um oficio da Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos, datado de 09-07-2020, a solicitar a
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cedência temporária de duas obras de José Malhoa, pertença da
Freguesia de Chão de Couce: “Nossa Senhora da Consolação (estudo)
1932 – Pastel e lápis sobre papel; 47x29,8cm” e “Nossa Senhora da
Consolação (estudo) 1933 – Carvão sobre papel; 45x56cm), para a
exposição patente ao público de 26 de Setembro de 2020 a 23 de Maio
de 2021, Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos. ---------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade, ceder as
obras de acordo com o solicitado. ----------------------------------------------Foi ainda deliberado, indicar um valor de 15 000,00€, por cada
obra, para efeitos de emissão de seguro. O valor proposto foi calculado
tendo em conta informação do responsável do referido Museu. ------------ Cadeira Ortopédica - Doação: Foi deliberado, por
unanimidade, apresentar na próxima reunião da Assembleia de Freguesia
a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------“Tendo em consideração os vários pedidos efetuados pela
médica colocada na extensão do Centro de Saúde de Chão de Couce,
para a necessidade de ser colocada no gabinete de enfermagem, uma
cadeira ortopédica, nomeadamente para tratamento do pé diabético;---Tendo em consideração a disponibilidade, manifestada pelo
Senhor Américo Dias Ferreira, natural da Freguesia de Chão de Couce,
residente na Av. da República - Parede, para adquirir a referida
cadeira, com doação à Freguesia, para utilização na extensão do Centro
de Saúde de Chão de Couce. ---------------------------------------------------A Junta de Freguesia, em reunião de 07-08-2020, deliberou por
unanimidade, propor na próxima reunião da Assembleia de Freguesia, a
realizar em Setembro, a aceitação da doação a beneficio do inventário,
da referida cadeira ortopédica, no valor 355,78€, nos termos da alínea
a) do nº2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.”---------------Aprovação da acta em minuta: A Junta de Freguesia deliberou
por unanimidade, ao abrigo do número três do artigo cinquenta e sete da
Lei número setenta e cinco, de doze de Setembro, aprovar a presente acta
em minuta, no final da reunião, para efeitos imediatos. --------------------E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião às vinte e uma horas, da qual para constar e todos os
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efeitos legais se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada vai
ser assinada, pelo Presidente, pelo Secretário e pelo Tesoureiro. ---------O Presidente: ___________________________________
O Secretário: ___________________________________
O Tesoureiro____________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

