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Ata nº 66/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 15 de março 

de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 01 de março de  2016. 

 2 – Aquisição de herbicida  

 3 – Aquisição de acelerador de decomposição de defuntos 

 4  - Concessão de um terreno no Cemitério de Aveiras de Cima aos srº.s Alfredo dos 

Santos Manteiga e seu irmão António Norberto Santos Manteiga . 

 5 – Concessão de um terreno no Cemitério de Aveiras de Cima ao srº. Miguel Franco 

Simões. 

6 – Apoio nas férias desportivas da Pascoa. 

7 – Apoio ao Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, no âmbito de uma visita de estudo. 

8  - Aprovação da 4ª Alteração Orçamental à despesa 

9 – Aprovação da 2ª. Modificação ao PPI 

10 – Fica registado em ata o projecto apresentado pela srª. Clara Silva. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 01 de março de 2016.-------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Firma Insecta, o herbicida Cosmic, por esta 

apresentar o melhor preço.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Firma Sinaloeste o acelerador de decomposição dos 

defundos, por esta apresentar o melhor preço.--------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2,

 localizado no Cemitério 

de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua B, Cova 4, aos srºs.  Alfredo dos Santos Manteiga e seu 

irmão António Norberto Santos Manteiga, para sepultura perpétua de seu pai, António Soares 

Manteiga .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua C, Cova 1, ao srº.  Miguel Franco Simões, para sepultura 

perpétua de seu pai, José Mendão Simões .------------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar as Férias Desportivas da Páscoa, com o pagamento do 

seguro das crianças inscritas, uma organização em parceria com as professoras Selma Cruz e 

Marta Florindo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário ao Agrupamento de Escolas Vale 

Aveiras, para fazer face a uma visita de estudo dos alunos do 7º. e 8º. ano de escolaridade  no 

âmbito das disciplinas de Espanhol, Inglês e História.----------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. alteração Orçamental à despesa no valor de 

500,00€ (quinhentos euros)------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Modificação ao PPI , no valor de 500,00€ 

(quinhentos euros) .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---10 -  Fica registado em ata, que esteve presente na reunião do Executivo a srº. Clara Silva, que 

apresentou um projecto de Coaching Vocacional - Where2go?, tendo como objectivo  a 

orientação vocacional, para alunos do 9º. e 12º. Ano de escolaridade. --------------------------------- 

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, 

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

   

O Presidente ___________________________________ 

 

O Secretário____________________________________ 

 

O Tesoureiro____________________________________ 


