
Ata nº 10/2014 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 04 de 

fevereiro 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 21 de janeiro 2014 

      2 – Aquisição de acelerador de decomposição - Cemitério 

      3 – Apoio ao Centro Social Recreativo e Cultural Vale Brejo  

 4 -   2ª. Alteração Orçamental da Despesa  

 5 -  1ª. Modificação ao PPI 

 6 – Oferta de Equipamento ao Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 21 de janeiro de 2014.-- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa Sinaloeste,  acelerador  de decomposição 

que é aplicado nos defuntos aquando a sua inumação, por esta ter apresentado o melhor preço.---- 

 --- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Centro Cultural e Recreativo do Vale Brejo, 

logisticamente e monetariamente no valor de 100,00€, para o evento “ Passeio TT Motos e 

Quad´s”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Alteração Orçamental da Despesa no valor de 

100,00€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Modificação ao PPI – Plano Plurianual de 

Investimentos, no valor de 100,00€.-------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, oferecer ao Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo, 

um equipamento de vídeo vigilância, que será instalado na sua sede, para segurança da mesma, no 

valor 541,20€ c/iva incluído.-----------------------------------------------------------------------------------   

---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____________________________________    

  


