
Ata Nº. 10/2015
-----Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nQ.1 do artigo nQ.20, da Lei nQ. 75/2013,
de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia o
executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes,
Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha Velho,
respectiva mente Presidente, Secretário e Tesou reiro. ------------------------------------
-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:--------------------------------

-----Deliberado encarregar a empresa Dulimpa, Ld~., por ser a melhor proposta

apresentada, de efetuar uma limpeza geral na Ex-Escola e Casa Mortuária, dado

estarem concluídos os melhoramentos efetuados naquele edifício.----------------

----Consultar três carpinteiros da freguesia no sentido de orçamentar o custo de

quatro bancos com cerca de três metros e um armário, no sentido de iniciar o

apetrechamento da Casa Mortuária, enquanto aguardamos que o município

inicie os â rra nj os exteri ores. ---------------------------------------------------------------------

-··---,<\utorizar a cedência do salão poliv.ilente ~ Associação de Estudantes da
Escola de Lanheses, para a realização de UIilJ festa convívio de alunos. ------------
----Tr~n,ferir os direitos de concessio rJ:l sepultura nQ125- (cento e vinte e

1:;,)';0) talhão n~4 (quatro), de Manuel Aloio-: d.. (unha, param suas filhas Maria

Ili(\ll'~ ~rJnco da Cunha Garcia e f\~Jfi I ~,I~(1IJf;la Franco Cunha Correia,
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conforme documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido

emiti dos os res petivos Alva rás.-----------------------------------------------------------------

-----Apoiar a atividade " Um Dia Pela Sua Saúde, 15", a levar a efeito no dia oito

de novembro pela Equipa de Saúde da freguesia de São Pedro D'Arcos.------------

-----Deliberado solicitar ao Município o estudo do mapa de quantidades e

respectiva com participação de pavimentação da Rua da Aldeia (parte).-------------

-----Solicitar ao Presidente da Assembleia de Compartes a convocação de uma

assembleia para o dia vinte e dois de novembro, a fim de apresentar o Plano de

Atividades e Orçamento, aprovado por este executivo na qualidade de gesto r

dos compartes, dando cumprimento ao estipulado na Lei dos Baldios.--------------

-----Congratularmo-nos pela aderência crescente dos reformados e maiores de

60 anos à Atividade Física Sénior, tendo desta forma a Junta de Freguesia de

assum ir os cust os pe ra nte a em pre sa .--------------------------------------------------------

-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada,~~~::~~~:a::s~~:sn~oe:o~r~;;~~~----~~--------------
Paulo Jose Correia dos Santos ~ ' ,/"\ f'..

Maria Graziela Palma da Rocha ~Iho &r.flÇ~p/ ~


