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 setembro e a
presente data realizou as seguintes atividades:
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Limpeza de ruas diversas;
Limpeza do Cemitério Paroquial;
Limpeza do espaço envolvente do Adro da Igreja Paroquial, Sede da Junta de Freguesia
e Escola;
Participação na Assembleia Municipal de Ponte de Lima;
Reunião com exmo senhor Presidente de Câmara Municipal com vista à realização de
obras de ampliação do cemitério paroquial;
Formalização de pedido de apoio à CMPL para realização de obras de ampliação do
Cemitério Paroquial;
Formalização do Pedido de Celebração de Acordo de Delegação de Competências para
colocação de caixotes de recolha de resíduos sólidos nos Lugares das Poças do Monte
e Lugar do Rosal;
Pedido de apoio à CMPL para Realização de Obra de Beneficiação da Travessa de
Meiroal, Rua das Fontes, Rua das Carvalheiras;
Participação em reunião de acompanhamento do procedimento de Revisão do PDM;
Acompanhamento do projeto de ampliação da Rede de Saneamento;
Reparações diversas nas viaturas de transporte de crianças;
Realização do Passeio Convívio da Freguesia 2018;
Realização da Festa de Natal 2018;
Destruição de Vespeiros de Vespa Velutina;
Pedido de agendamento de reunião com responsáveis da REN com vista à conclusão
do previsto no acordo de indemnização da Linha MAT Pedralva-Vila Fria B
(reflorestação do espaço adjacente à linha com folhosas);
Apoio a diversos grupos de catequese com cedência de viaturas;
Apoio ao Grupo das Espadeladeiras com cedência de carrinha para participação em
diversas atuações;
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 27/12/2018)
Saldo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.978,05€
Rebordões-Souto, 27 de dezembro de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia,

