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ACTAS
Ata Nº. 11/2014

Folha 50
-------'

-----Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e catorze, pelas

dezoito horas e trinta minutos, nos termos do nº: 1 do Artigo nº.20, da Lei

nº. 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, respectivamente Presidente, Secretário e

Tesou re iro. ------------------------------------------------------------------------------------

-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:-------------------------

-----Adquirir, como vem sendo habitual, um livro de rifas, pela quantia de

Vinte e Cinco Euros, à ALAAR, associação cujo principal objetivo é a

recuperação e tratamento de animais abandonados.-----------------------------

- -----Abrir concurso para as obras de pavimentação nas Ruas da Felgueira

(parte Poente), Madorna (parte Norte) e Castinheira (parte Sul), após

aprovação da comparticipação financeira do Município.-------------------------

-----Solicitar orçamento para ajustamento/tratamento/pintura, do Portão

do Cemitério bem como a colocação de fechadura e elaboração de grelhas

a colocar nas Ruas da Maria Seca e da Cruz.-----------------------------------------

-----Colaborar, em articulação com a Segurança Social, na criação do

Conselho de Família para o processo de interdição dos idosos António

Marcos Veiga Sousa e Maria Cerqueira Gonçalves Carvajal de Sousa,

instalados numa família de acolhimento, na vizinha freguesia de Estorãos.-

-----Submeter o Contrato Interadministrativo para a Delegação de

Competências-Transportes Escolares, do 2.º e 3.º Ciclo, à Assembleia de

Freguesia de novembro, após apreciação e concordância deste executivo.-

---- 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, vai ser assinada pelos membros presentes.~~~~~m~~
Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes_---'"-~---.li~~-==--t'--_

Paulo José Correia dos Santos

Maria Graziela Palma da Rocha velho~~ _
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