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DECLARAçÃO

Maria Fernanda Esteves Sousa Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia de Valença,

Cristelo Côvo e AÍão, concelho de Valença, distdto de ViaÍÌa do Castelo, no uso da competência

que the confere a alínea l) do n,' 1 do afigo 18.' do Arexo I da Lei í.' 75/2013, de 12 de

setembro, e paÍa cumprimento da alínea x) do n." 1 do aÌ1igo 16.'do Anexo I da mesma Lei,

declara, que esta Junta de Frcguesia não concedeu, no ano de 2018, subvenções ou beneficios

públicos, nos temos definidos na Lei n.o 6412013, de 27 de agosto. -----------------------------------

Por ser verdade e para constar, passo o presente documento, que assino e vai autenticado com o

selo branco em uso. -
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União das Frequesias de Valença, Cristelo-Côvo e Arão

De:
Enviado:
PaÌa:
Assunto:
Anêxos:

Boâ tarde.

União das Freguesias de Valençã,

31 dejanêiro de 2019 14145

subvpub@i9f.gov.pt'
entidade não tem subvenções ou
IGF - Subvênçoês Públicas 2018 -

cristelo-Côvo e Arão <vlccar29101 3@gmail.com>

benefícios púbiicos a declarar
nao concedeu.PDF

Ex.{3) Sr.(3),

Incumbe-me a Sr.! Presidente de lunta, o envio de uma declaração, anexa ao presente correio eletrónico.

GÍalos pela atenção.

Subscrevo-me com os mêlhores cumpfimentos,

José Miguel
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Àviso dê Confidenclalidade: Este e-maile quasquerfìche roslnformáticos com e e transmÌtìdos são confÌdênciâÌs, podern contef informação
prÌvileglidâ e dest nêm se aoconheclmento e usoexcusivoda pessoa ou entÌdêdea quern sãodlrigidos, não podendo o conteúdodos mesmos

seÍ a teÍado. Casotenha recebldoeíe emailÌndêvidanìênte, quêiÍâ lnformarde imedÌato o.ernetente e proceder à destruição do mesnìo.

O seu endereçode e-nìa le os seus dados pessoê s sãotratados pela UniâÕ das Freguesias de Va ençê, cristelo-côvo eArãocom o iÌm de

rnêntero contacto lnsttuciona re acionêdê com os nossosseruiços. Poderá exercer os seus direitosde acesso, reuficação, elirnlnâção e

oposição a qua qÌrer rnome nto, envia.do-nos uma mensagem parã este e-rnai corn uma cópiâ doseu Cãftão de Cldêdão e ê ndicêção do
dÌreto que deseja exercere o respetivo motivo.

a correspondênclê trênsmitÌdavia eletíónica tem o mesrnova ordatfocêda ern suporte de pêpei, devendoser he conferida, pe a

adminisÍação e pe os particu ares,ldéntico tratâ.nento (aít.s 26, n.s 2 Decreto LeÌn.e 135/99, de 22 de abri, com ê última ateraçêo
intrcduz da pe o Decreto Lern.s 7412017, de 2l dejunho).

lmprima este ehaììãpenas sêfor nêce$ário. ProtêJâ o âóbiêhtê,



União dâs esias de Cristelo-Côvo e AÌão

Dê:
Praa:
Enviado:
Assunto:

Josê Henríquê Rodrigues polaco <hênriquepolaco@igf.gov.pt>
lJnião das Freguêsias de Valença, Cristelo-Côvo ê Arão
1 de fevereiro de 2019 09:Í0
Read: entidade não tem subvençôes ou benêíícios públicos a declarar

Youf message

Tor Josê Henrjquê Rodrigues polaco
Subjêct entidade não tem subvençóes ou bênefÍcios públicos a declarâr
Sont Ìhursday, January 31,2019 2144.A4pM (UTC) Dubtjn, Ëdinburgh, Lisbon, London

was read on Friday, February 1, 2019 9:09:36 AM (UTC) Dubtin, Edinburgh, Lisbon, London.


