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Ata nº 47/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 de julho 

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 23 de junho 2015 

2 – Concessão de terreno no Cemitério a José Maier Toscano Almeida e Silvia Maria 

Toscano Almeida Trindade Balcão. 

3 – Apoio à Comissão Instaladora da Capela de Stª. Quitéria. 

4 - Contas bancárias da Junta de Freguesia no banco BPI. 

5 – Orçamento da Gravymedal para Galhardetes e Emblemas para capas de estudantes, 

com o Brazão da Freguesia. 

6 – 8ª Alteração Orçamental 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 23 de junho de 2015.-------------- -

-- 2 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m2 , localizado no Cemitério 

de Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua M, Cova 3, aos srºs.  José Maier Toscano Almeida e Silvia 

Maria Toscano Almeida Trindade Balcão, para sepultura perpétua de seu pai, José Gato 

Almeida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, conceder um apoio monetário no valor de 250,00€ (duzentos 

e cinquenta euros) à Comissão Instaladora da Capela de Stª. Quitéria dos Casais das Comeiras, 

para fazer face às despesas com a pintura das paredes exteriores, interiores e telhado da Capela.--- 

 --- 4 – Deliberou, por unanimidade, encerrar as contas bancárias da Junta de Freguesia no Banco 

BPI, por este fechar portas na nossa freguesia.-------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à empresa Gravymedal, 500 galhardetes de cetim 

duplo, no valor unitário de 1,63€ S/Iva incluído e 100 emblemas para capas de estudante 

microfibra forrados, no valor unitário de 1,95€ s/Iva incluído, com o Brasão da nossa freguesia.--- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 8ª Alteração Orçamental à Despesa, no valor de 

950,00€ (novecentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.----------------- 
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--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, 

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

 

  O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________  

 

 O Tesoureiro____________________________________    

  


