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Ata nº 35/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 20 de 

janeiro de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 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 06 de janeiro 2015. 

2 – Processo de Auto de Noticia de Contra-ordenação de canídeos. 

3 – Deliberou, adquirir o acelerador de decomposição à Empresa Sinaloeste.  

4 – Cedência da sala reuniões do Mercado Diário ao Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Santarém, para a realização uma Ação Formação. 

5 – Deliberou, adquirir papel de fotocópia para a Sede da Junta de Freguesia. 

6 - Deliberou, ofertar uma placa para assinalar os 75º.  Aniversário do Pároco da nossa 

Freguesia. 

7 – Deliberou, adquirir placas” proibido a entrada a animais “, para a Urbanização dos 

Chães. 

8 – Deliberou apoiar a Associação de Caçadores no Gancho aos Javalis. 

9 – Mudança de titularidade do terreno no cemitério em nome Maria Silvina F. 

Bernardino e Vitor Manuel Pereira Duarte para o nome de  Joaquim Inácio Gonçalves 

Vieira.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 06 de janeiro de 2015.------------ 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do Srº. Timóteo Alexandre Ferreira Canteiro, 

para efectuar o pagamento de uma coima referente a um Auto de Noticia de  Contra Ordenação de 

Canídeos no valor de 225,00€, em quatro tranches de 3 x 50,00€ e 1 x 75,00€/ por mês.------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, comprar 120 kg de Sinodec (acelerador de decomposição de 

cadáveres) à Sinaloeste, pelo preço de 9,00€ + Iva o Kg, por ter apresentado preços mais 

favoráveis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário, ao Centro de Formação 

Profissional de Santarém, para ministrar uma acção de Formação de “ Inglês Técnico e 

Comunicação” com inicio no dia 26 de janeiro  e final previsto para o dia 29 abril 2015 .----------- 
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir papel de fotocópia à Xeconxira, para a máquina 

fotocopiadora, instalada na secretaria da Junta de Freguesia.--------------------------------------------- 

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, ofertar uma placa, para assinalar o 75º. Aniversário do Padre 

António José Barros Cardoso.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, adquirir placas informativas “ Proibida a entrada de cães” , 

para colocar no Jardim da Urbanização dos Chães, na Rua José Luís Soares de Brito.---------------- 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de 

Cima, com o empréstimo da carrinha Nissan e um apoio monetário de 100,00€, para fazer face a 

algumas despesas com o Gancho aos Javalis que se realiza no dia 11 de janeiro 2015, foi 

convidado também o executivo desta Junta de Freguesia, para o almoço convivo que se realizará 

despois da montaria.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade em nome de Maria Silvina 

Ferreira Bernardino Duarte e Vitor Manuel Pereira Duarte, para o nome de Joaquim Inácio 

Gonçalves Vieira, do terreno no Cemitério,  Talhão 5 Rua AR   Cova 9, sujeito ao pagamento da 

taxa prevista no Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços.-------------------------------------------------  

--- 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____________________________________    

  


