
Acta nº 36 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 01  de 

Março de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------

--- Local da Reunião  - Sede da Junta Freguesia.---------------------------------------------------

--- A reunião teve início às vinte uma horas e trinta minutos e estiveram presentes, O Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente, o Srº. António Rodrigues Torrão, Secretário e  o Srº. 

Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro, -------------------------------------------------------

Ordem do Dia    

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 15 de Fevereiro 

de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 10, Rua X, Cova 3, a Maria Virginia dos Santos Reis 

Silva, para sepultura perpétua  de sua mãe, Angélica dos Santos Godinho.-----------------------

--- 3 –Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Mensal ao Circo Nomada, 

durante os dias 26 e 27/03/2011, condicionado ao licenciamento Camarário e GNR.-----------

--- 4 - Deliberou, por unanimidade,  conceder tolerância de ponto do pessoal, na próxima 

Terça Feira  de Carnaval .---------------------------------------------------------------------------------

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, contratar com  Fidalgo & Filhos, Ldª. o fornecimento e 

aplicação de 3 sistemas “ manivela” em basculante nas casas de banho do r/c do Edifício 

Sede , pelo valor de 3x145,60€ + Iva. Conforme Oçamento 011/11.-------------------------------

---  6  –  Deliberou  por  unanimidade,  fornecer  um  lanche  aos  Componentes  do  Desfile 

Etnográfico integrado na  Festa Ávinho.------------------------------------------------------------

--- 7 – Deliberou por unanimidade, aprovar a reparação do Dumper, no valor de 2807,94€ 

( dois mil oitocentos  e sete euros e noventa e quatro cêntimos)  c/iva incluído,  conforme 

Orçamento apresentado pela Firma ASTEL.----------------------------------------------------------

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

--- Eram vinte e quatro horas quando o Srº. Presidente deu por encerrada a reunião.------------

--- Para constar se lavrou a presente acta,  que vai ser assinada pelo Srº. Presidente , Srº. 

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

O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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