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ACTAS Folha ~

Ata N2. 14/2013

------Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas
e trinta minutos, nos termos do nº: 1 do Artigo nº.20, da Lei n". 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 Tesoureiro. -------------------------------
A reunião teve início com as seguintes deliberações: ---------------------------------
-7 Autorizar a cedência do salão da Junta de Freguesia, para um jantar de
alunos finalistas, da Escola Arga e Lima; ------------------------------------------------
-7 Elaborar proposta a submeter à Assembleia de Freguesia, para adesão à
Associação Florestal do Lima; -------------------------------------------------------------------
-7Adquirir mapas de topo nímia para o placard da Junta e GNR, junto da
Câmara Munici paI ; --------------------------- -------- -------- --------- ------------- ------ ---
-7Adquirir lembranças para todos os colaboradores desta Junta de Freguesia,
bem como providenciar a instalação de decorações de Natal e postais de Boas
Festas aos Muníci pes; ------------------------------------------------------ L _

-7 Não atribuir subsídio solicitado, aos alunos que frequentam o Centro
Educativos das Lagoas, para a realização de uma peça de teatro, considerando
as dificuldades financeiras deste executivo, aliado ao facto de neste ano
escolar os encarregados de educação, não terem qualquer encargo com o
transporte dos seus ed ucandos. -----------------------------------------------------------
-7 Mandar estufar o banco da frente da carrinha bem como as cadeirinhas dos
meninos, nas férias do Natal, dado já se encontrar à vista alguma espuma do
me sm o; -----------------------------------------------------------------------------------------
-7 Decidido mandar uma máquina desobstruir a ponte do Mourão, bem como a
da Fré guda; ----------------------------------------------------------------------------------
-7Agendar reunião com os proprietários da Zenha, com o objetivo de chegar a
um acordo no processo de contra-ordenação, relativo à limpeza do espaço
envolvente e acessos à sua habitação; ---------------------------------------------------
-7Aprovar a segunda alteração orçamental, no valor de Dois Mil Cento e
Quarenta e Quatro Euros, dotando de verba, as rúbricas com saldo
insuficiente, para pagamento de despesas. ---------------------------------------------
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------- Nada mais havendo a tratar. a reunião terminou, pelas dezanove horas e
quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida
e aprovada, vai ser assinada pelos membros pre~~mm--_u_--_mm-
Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes ~

Paulo José Correia dos Santos ~ ~ ~--:. pt:, -Úv-:z
Maria Graziela Palma da Rocha velh~~~


