Ata nº 100/2017
--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 04 de julho
de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------------------------- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, António
Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio Manuel Patrício
Abreu, Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 20 de junho de 2017.
2 – Apoio à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima.
3 – Aquisição de facas para o corta vegetação.
4 – Apoio ao Rancho Folclorico Camponeses Vale Brejo, Festival Anual de Folclore.
5 – Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.
6 – Convite para 81º. Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Alcoentre.
7 – Pedido do srº. Hugo Duarte, da sala nº. 8 do Mercado Diário.
8 – Proposta da Empresa NS, para a Web Site da Junta de Freguesia.
9 – Rescisão da Renovação de Assinatura – Jornal “ A Voz dos Reformados”
10 – Cessação do contrato de Aluguer máquina fotocopiadora Mod. 9303-AM
--- Executivo da Junta de Freguesia:----------------------------------------------------------------------- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 20 junho de 2017.------------------- 2 - Deliberou, por unanimidade, apoiar com 142,50€ ( cento e quarenta e dois euros e
cinquenta cêntimos), na aquisição de t-shirts para a Bandinha, da Filarmónica Recreativa de
Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Deliberou, por unanimidade, adquirir um Kit de de facas para o corta vegetação à empresa
Cabena, por 703,39€ ( setecentos e três euros e trinta e nove cêntimos).--------------------------------- 4 - Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de 350,00€ ( trezentos e
cinquenta euros), ao Rancho Folclorico Camponeses do Vale Brejo, para fazer face às despesas
com o seu Festival Anual de Folclore, foi cedido também o salão Nobre da Junta de Freguesia
para a Sessão de boas Vindas aos Grupos convidados.------------------------------------------------------ 5 - Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Alcoentre com 500,00€ ( quinhentso euros) para aquisição de uma ambulância.-----------------1

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, marcar presença no 81º. Aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.----------------------------------------------------- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário, ao srº. Hugo Duarte,
para uma reunião no dia 06 de julho às 21h.------------------------------------------------------------------ 8 – Deliberou por unanimidade, adjudicar à Empresa NS ( Nuno Sousa), a construção da
Web Site da Junta de Freguesia, assim como a migração de dados do Site actual para o novo
Site, pelo valor de 600,00€ (seiscentos euros) + iva.-------------------------------------------------------- 9 – Deliberou, por unanimidade, não renovar a assinatura anual com o Jornal “ A voz dos
Reformados”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 – Deliberou, por unanimidade, cessar o contrato de aluguer nº. 128858/ Modelo 9303-AM/
nº. série 3661823711,dando assim cumprimento ao aviso prévio contratualmente previsto, com
efeitos a partir de 05 de novembro 2017.---------------------------------------------------------------------- Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------------- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente,
Secretário e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente ___________________________________
O Secretário ___________________________________
O Tesoureiro___________________________________
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