Freguesia de Vila Nova da Rainha
Mandato de 2017-2021
Edital n.º 1 /2018
--- Mário Jorge Soares Parruca, Presidente da Freguesia de Vila Nova da Rainha, torna públicas,
de acordo com as disposições do artigo 56º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as
deliberações da reunião ordinária da freguesia de Vila Nova da Rainha, realizada no dia oito de
janeiro de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------- Propostas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 – Proposta n.º 1/2018 – Aquisição de Capacete para oferta aos Bombeiros Voluntários
de azambuja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------- “Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------- É de louvar o serviço prestado pela Associação de Bombeiros Voluntários de Azambuja à
população do concelho de Azambuja e à freguesia de Vila Nova da Rainha, no socorro e
salvamento de pessoas e bens; -------------------------------------------------------------------------------------- A referida Associação celebra durante o mês de janeiro o seu 86.º aniversário. -------------------- Assim de acordo com o estipulado na al. h) do n.º 1 do art. 18º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que se proceda à aquisição de 1 capacete de proteção para oferecer à Associação dos
Bombeiros Voluntários de Azambuja, por ocasião do aniversário da corporação. “ -------------------- A Proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 2 – Proposta n.º 2/2018 – Aquisição de alcatrão fresado para reparação de

caminhos rurais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------- “Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Alguns caminhos rurais, nomeadamente a Estrada da Várzea se encontram bastante
degradados, dificultando a circulação tanto de pessoas como de viaturas, dado o mau estado
do piso; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A oferta de alcatrão fresado, proveniente de uma obra que irá decorrer no acesso à Ponte
das Lezírias, a um preço muito acessível e com o transporte incluído. ------------------------------------- Assim de acordo com o estipulado na al. h) do n.º 1 do art. 18º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que se proceda à aquisição de 10 cargas de alcatrão fresado (5 cargas no mês de janeiro e 5
cargas no mês de fevereiro) à empresa Motaengil, para reparação de estradas e caminhos
rurais existentes na freguesia.” -------------------------------------------------------------------------------------- A Proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------

--- 3 – Proposta n.º 3/2018 – Apoio Logístico ao Agrupamento de Escuteiros 1382 Azambuja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------- “Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------- É dever da autarquia apoiar iniciativas de carácter desportivo, cultural e associativo que
decorram na área da freguesia; -----------------------------------------------------------------------------------
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--- “Em fevereiro vai realizar-se uma atividade promovida pelo Agrupamento 1382, de
Azambuja, que envolve cerca de 400 crianças; ------------------------------------------------------------------ A atividade atrás referida vai decorrer em grande parte na freguesia de Vila Nova da
Rainha, incluindo a dormida no Pavilhão do União Desporto e Recreio. ---------------------------------- Assim de acordo com o estipulado na al. h) do n.º 1 do art. 18º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que se proceda ao apoio logístico no desenvolvimento da atividade promovida pelo
Agrupamento de Escuteiros 1382, de Azambuja, permitindo a melhor receção possível às 400
crianças envolvidas, bem como aos seus familiares que os acompanham.” ---------------------------------- A Proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- Para conhecimentos geral se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume. --------------------------------------------------------------------------------Vila Nova da Rainha, 9 de janeiro de 2018
O Presidente da Freguesia
_________________________
Mário Jorge Soares Parruca

