JUNTA DE FREGUESIA DE
REBORDÕES-SOUTO
Informação sobre as atividades da Junta de Freguesia, prestada nos
termos da alínea v) d n.º 1 do artigo 18º da lei 75/2013 de 12 de
setembro aos membros da Assembleia de Freguesia

A Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, no período compreendido entre 17 de junho e a
presente data realizou as seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpeza de ruas diversas;
Limpeza do espaço envolvente do Adro da Igreja Paroquial, Sede da Junta de Freguesia
e Escola;
Reparação do pavimento da Travessa das Fontes;
Limpeza e realização de obras na nascente da Fonte do Murjal;
Plantação de 400 arvores folhosas em diversos locais da Freguesia (árvores cedidas
pela empresa ZF em colaboração com a AFLima);
Realização de Ações de Gestão de Combustível nas zonas mais próximas da floresta;
Transporte das crianças da Escola e Jardim de Infância para participação no Desfile de
Carnaval;
Em colaboração com a Associação GORILAS, organização da Festa de Natal da
Freguesia;
Apoio ao Grupo das Espadeladeiras com cedência de carrinha para participação em
diversas atuações;
Em colaboração com o CNPL, transporte das crianças da Escola de Rebordões-Souto
para participação nas AEC de canoagem;
Apoio na elaboração e submissão do IRS dos residentes da Freguesia;
Apoio à CMPL no alargamento da Rede de Saneamento Básico;
Elaboração e submissão dos mapas de Recursos Humanos, de Fluxos de Caixa, Fundos
disponíveis, e de Dívidas em Atraso – 2012;
Contactos vários com a EDP no sentido de reparação de lâmpadas de iluminação
pública;
Contactos vários com Serviço de Águas da CMPL para reparações várias na rede de
água pública;

Situação financeira (em 26 de abril de 2018)
Saldo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.097,18€
Rebordões-Souto, 26 de abril de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia,

