Ata nº 106/2017
--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26 de setembro
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 12 de setembro de 2017.
2 - Pedido da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima do espaço do Mercado Diário, para a
elaboração do II Festival das Sopas em Aveiras de Cima.
3 – Pedido de mesas e cadeiras à Câmara Municipal de Azambuja, para o evento do II
Festival das Sopas das de Aveiras de Cima.
4 – Pedido de duas propostas para aquisição de torre para PC, da Secretaria da Junta de
Freguesia.
5 – Pedido de isenção para assentamento de campa do Srº. Adriano Santana Almeida.
6 – Abater do inventário o PC, utilizado pela funcionária Helena.
7 – 3ª. Modificação ao PPI - Plano Plurianual de Investimentos
8 – 8ª. Alteração à Despesa.
--- Executivo da Junta de Freguesia:-------------------------------------------------------------------------- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 12 de setembro de 2017.--------------- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Aveiras de
Cima, o espaço do Mercado Diário e o equipamento de som, para o evento do II Festival das
Sopas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 – Deliberou, por unanimidade, requisitar à Câmara Municipal o seguinte equipamento,
cadeiras e mesas para o Evento do II Festival de Sopas, que vai ser realizado pela Cruz Vermelha
Portuguesa - Delegação da Cruz Vermelha.---------------------------------------------------------------------- 4 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa NS – Nuno Sousa, um computador NS c/
Windows 10 Pro, no valor 495,90€ + iva (quatrocentos e noventa e cinco euros e noventa cêntimos)
por este apresentar o melhor orçamento.-------------------------------------------------------------------------- 5 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido do srº. Adriano Santana Almeida, para isentar
a taxa de assentamento de campa, T- 13; R- G, C-3, onde se encontra sepultada a sua esposa,
Rafaela Maria Graça Marques.------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Deliberou, por unanimidade, abater ao inventário o PC, inventariado com o número 542,
utilizador pela funcionária Helena, o mesmo avariou e não tem reparação.------------------------------1

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª. Modificação ao PPI – Plano Plurianual de
Investimentos, no valor de 200,00€ (duzentos euros). ---------------------------------------------------------- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 8ª. Alteração à Despesa no valor de 4 050,00€ (
quatro mil e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------------------- 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, Presidente, Secretário e
Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente __________________________________
O Secretário ___________________________________
O Tesoureiro ___________________________________
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