
 

Ata nº 05/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26 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 ordinária de 12 de novembro 2013 

      2 – Aquisição de ROLLUPS 

      3 – Pedido da loja nº. 8  do Mercado Diário, à Comissão Politica do PS 

 4 -  Colocação de iluminação de Natal na nossa freguesia. 

 5 – Pedido de colocação de extensão de luz no Presépio do Cabeço dos Asnos 

 6 – Apoio à Casa do Povo de Aveiras de Cima, pela organização do seu Festival de 

Folclore Infantil.  

 7 – Deliberação do Jantar Natal da Junta de Freguesia 

 8 – Aquisição de Pórtico insuflável e Tenda extensível 

 9 – Apoio à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima na realização de concerto de 

Natal. 

10 - Apoio ao Centro Social, Recreativo e Cultural do Vale Brejo- Passeio TT 

11 – Colocação de anuncio no Jornal Fundamental . 

12 – Aquisição de barreiras de segurança. 

13 – Hasta Pública da loja nº. 2    

14 – Proposta do Presidente para passar a ½ tempo 

15 – Regulamento Controlo Interno  

16 – 19ª. Alteração da despesa e 7ª. Modificação ao PPI 

                17 -  Plano Atividades e Orçamento para 2014; PPI para 2014/2017. 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 12 de novembro de 

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

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir dois ROLLUPS de 100x200, à empresa Printme 

pelo de valor de 88,00€ + iva. -------------------------------------------------------------------------------- 

  --- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a loja nº. 8 do Mercado Diário,  no próximo dia 06 de 

dezembro entre 18,00h e 22,00h à Comissão Politica do PS .--------------------------------------------- 
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--- 4 - Deliberou, por unanimidade, adjudicar à Electromaniquense a montagem das Iluminações 

de Natal, só nas entradas da Vila, Vale Brejo, Vale Coelho e Casais das Comeiras, e Sonorização 

no Mercado Diário e no Largo da Republica, pelo montante de 1710,00€ ( mil setecentos e dez 

euros ) + iva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 5 – Deliberou, por unanimidade, mandar instalar o contador para a iluminação do Presépio do 

Cabeço dos Asnos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 6 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 300,00€ ( trezentos 

euros) à Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a realização do Festival Infantil de Folclore.----- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, realizar o jantar confraternização de Natal no restaurante “ 

AveirasMarisco”, no próximo dia 14-12-2013, pelo valor de 17,50€ (dezassete euros e cinquenta 

cêntimos), cada refeição.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa SAMBRACREATIVE, uma Tenda e um 

Pórtico Insuflável, no valor de 865,00€ + Iva .-------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00€, à 

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, para ajudar a custear nas despesas do Concerto de 

Natal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00€ e também 

100 sacos de plástico e 100 Galhardetes, ao Centro Social Recreativo e Cultural do Vale Brejo, 

para a realização de um passeio Todo o Terreno.---------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, a inserção de ¼ de página de publicidade de Boas Festas, 

no Jornal Fundamental.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 16 barreiras de segurança à Empresa CNP 

Vedações, pelo valor de 905,28€ c/ Iva incluído .------------------------------------------------------------- 

--- 13- Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública, para arrematação da loja  nº. 2 do 

Mercado Diário, tendo como base de licitação o valor de 1.080,00€ (mil e oitenta euros) /ano . 

As propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das 

mesmas, que ocorrerá no dia 10 de dezembro 2013, às 18h00m, na presença dos concorrentes 

que comparecerem.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 14 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta a ½ tempo do Presidente da Junta, que 

submeteu à Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------------------- 

--- 15 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Controlo Interno, que submeteu à 

Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------  

--- 16 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 19ª Alteração à despesa no valor de 6 680,00€ e a 

7ª. Modificação ao Plano Plurianual de Investimento no valor de 1 500,00€ .------------------------- 
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--- 17 - Deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à Assembleia 

de Freguesia: Plano Plurianual de Investimentos 2014/2017, e Grandes Opções do Plano de 

Actividades e Orçamento para o ano de 2014, com um total geral de 192 053,00€.------------------ 

---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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