
Ata nº 09/2014 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 21 de 

janeiro de 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 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 07 de janeiro 2014 

      2 – Continuidade das 35 horas semanais 

      3 – Visita Pastoral  

 4 -  Aquisição de sistema operativo Windows 7 Profissional 

5 – Renovação de contrato de publicidade com a Radio Voz do Concelho  

6 – Concessão de terreno no Cemitério a Carla Sofia Valada Capão 

7 – Concessão de terreno no Cemitério a Elias Martins Cardoso Mata 

8 – Cedência de uma sala na Junta de Freguesia para um rastreio auditivo 

 --- O Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------ 

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 07 de janeiro de 2014.-- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, manter as 35 horas de trabalho semanais, para todos os 

funcionários da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, receber na Sede da Junta de Freguesia,  no dia 14 de fevereiro 

às 11 horas, o nosso Pároco e  os Bispos que andam em visita pastoral às comunidades. ------------ 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, adquirir o sistema operativo Windows 7 Profissional , para os 

Pc’s da Lena e Isabel, e as actualizações têm um  custo de 157,36€+Iva  / cada (SO), a mão de 

obra fica ao abrigo do Contrato de AT.----------------------------------------------------------------------- 

--- 5 - Deliberou, por unanimidade, renovar o contratar dos serviços de difusão sonora de 

publicidade institucional da Rádio Voz do Concelho/ Aveiras de Cima, durante o 1º. semestre  de 

2014,  pagos em 2 prestações ( Março e Junho).------------------------------------------------------------ 

--- 6 -  Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2 

, localizado no Cemitério 

de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua B, Cova 2, a Elias Martins Cardoso Mata , para sepultura 

perpétua de sua sogra Elvira Catarina Azeitão e sua esposa Maria Elvira Azeitão Duarte Mata.---- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2 

, localizado no Cemitério 

de Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua M, Cova 6, a Carla Sofia Valada Capão , para sepultura 

perpétua de seu marido , Carlos Alberto Augusto Gaspar.------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder uma sala na Sede da  Junta de Freguesia, para a 

realização de um rastreio auditivo, no dia 11 de fevereiro 2014.----------------------------------------- 
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---Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.----------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente o 

Secretário e o Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  O Presidente ___________________________________ 

 

O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 


