
 

Ata nº 04/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 de 

novembro de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 e Horácio Manuel Patrício 

Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1 - Votação da ata extraordinária de 05 de novembro 2013 

      2 – Alteração dos contratos com a EDP 

      3 – Atualização ao Regulamento da Tabelas de Taxas da Freguesia  

 4 -  Abate 3/2013 ao inventário de uma UPS-FSP 580 

 5 – Aquisição de uma UPS – 1500VA, para a secretaria  

 6 – Apoio à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, para a organização de uma 

Noite de Fados.  

 7 – 18ª. alteração da despesa  

 8 – 6ª.  Alteração ao PPI 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião extraordinária de 05 de novembro de 

2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, alterar os contratos atuais da EDP, que estão celebrados com 

a EDP serviço universal, para o mercado liberalizado, vão manter-se clientes da EDP, até porque 

esta apresenta algumas vantagens.----------------------------------------------------------------------------- 

  --- 3 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a actualização do Regulamento da Tabelas de Taxas 

da Freguesia, de forma a incluir taxas para as novas competências atribuídas no ponto 3, do artº. 

16º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------ 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, abater a UPS- FSP inventariado com o número 527, instalado 

no servidor da secretaria da sede da junta, por estar avariado e não ter arranjo.------------------------ 

 --- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma UPS-1500VA, para instalar no servidor da 

secretaria, pelo valor de 144, 00€ euros.--------------------------------------------------------------------- 

 --- 6 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio no valor 100,00€ à Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima, para a realização de uma Noite de Fados.----------------------------------------------  
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 18ª. alteração da despesa no valor  1. 020,00€.----- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª. alteração ao PPI – Plano Plurianual de 

Investimento, no valor de 1.150,00€.------------------------------------------------------------------------ 

---Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas e cinquenta 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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