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UI\IAO DAS FREGIIESIAS DE
ABRUNIIEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA
JUNTA DE FREGUESIA
MUNICiPIO DD MONTDMOR-O-VELHO

ACTAN." 0il2014
------ Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e c loïze, teuniram em sessão
otünâna, pelas vinte e uma horas na sede da Junta de Freguesia,os membtos que a
compõem, com a seguinte

Ordem de Trabalhos
1. Âprovação de Actas.
2. Expediente.
3. Atestados
4. Declarações.
5. Deliberações.
Aptovação de Actas - Após a aberturada sessão,
o presideíìtecolocouà discussão
e consequentevotação,as actasnúmetos quatJoe cinco de dois miÌ e treze,que
foram aptovadaspor unanimidade.
Expediente - Depois de devidamente an tsada,foi dado o respectìvo despacho a
toda a corespondência recebida.
Atestados - Em face dos tequerimerÌtos tecebidos foi delibetado emitit os
seguintes: de agregado famll:..ata Marta Lúsa Mano Tavares Rosete; de tesidência a
Hugo Daniel de Alrneida; de úanspottes públicos incompatíveis com o hotátio de
formação ptofissional a Nadine Fetnandes Romão; de união de facto a Isabel Maria
de Sousa Nuaes; de prova de vida a Amadeu Roddgues Santâílâ e a ArcângeÌa

Oliveira Monteiro.
Declarações - Em face dos tequetimentos tecebidos foi delibetado emiú as
seEuintes:de união de facto a Isabel Mana de Sousa Nunes; de residência e de
agregado fatrüat a Paula Cristjna Pires Montdro.
Deliberações - Foi então discutido e solicitação à camata municipal de uma
iluminada no Beco da Chave em Âbrunheim.
Também discutido e aprovado por unanimidade a atribúção de um subsídio pata a
aquisição de eqúpamento s p^t^ ^ eqúpa de BTT da Casa do Povo de Âbrunheita
na quantia de quinhentos euros.
--Jâ ao Cento SociaÌ de Verdde foi atribúda a quania de cem erúos pata a
atividade cultural: "Noite de Fados".
Após a teceção e análisede uma proposta efetuadapelo Cento Médico de Coimbra
no sentido de efetuar serviços médicos na sede da lunta em Abrunheita, tendo o

Ft.9

G,r'ut

executivo tet aceitado a pÍoposta numa perspetiva de expedencianos mesesde
Fevereito e Março.

Foi deliberadoatribuir um subsídiode trezentoseuros a SandraSofia SimõesDias,
no âmbito do programa de apoio à natalidade"Enxoval do Bebé',.
Foi deÌibetadoconstruir um passeioem frente ao cemitério de Vila Nova da Barca,
com piso em pavé,incluindo lancil e caixaspluviais
Enceramento - Nada mais havendo ^ ïÍ^taÍ e não havendointewenção do público
o Ptesidentedeu pot encenadaa sessãoda qual para consar se lavrou a presente
acta,que foi aprovadapor unanimidadee irá ser assinada.
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