
Acta nº 42 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 24 de 

Maio 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 10 de Maio de 

2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – Proposta de deliberação:

 Considerando que a exploração do negócio da águas e esgotos foi concessionada à 

empresa Águas de Azambuja(ADAZ).

 Considerando  que  a  Câmara  Municipal  não  assumiu  o  pagamento  dos  encargos 

inerentes aos consumos e respectivas taxas dos chafarizes.

 Considerando que os referidos encargos não são comportáveis para o orçamento da 

Junta de Freguesia.

 Considerando que os  chafarizes são utilizados de forma abusiva.

 Considerando que a ADAZ acordou isentar a Autarquia do pagamento dos consumos 

dos bebedouros.

       A  Junta de Freguesia  deliberou,  por unanimidade,  transformar os chafarizes  em 

bebedouros , aplicando dispositivos que apenas permitem beber água, conforme o próprio 

nome indica, e cancelar os contratos de fornecimento de água dos chafarizes existentes.

 --- 3 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro  no valor de vinte cinco 

euros  à União Humanitária dos Doentes com Cancro, para apoio à sua actividade .-------------

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento nº. 2011/000008 da Firma PS – 

Arquitectura – Engenharia,  no valor de 332,10€ , referente a correção no local e adaptação 

ao projecto contra Risco de Incêndios, na Sede da Junta Freguesia.--------------------------------

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento apresentado pela Firma da MP- 

Consultoria Informática,  no valor de 325,00€,  para  aquisição de um computador para a 

sede, para substituir um que avariou e não tinha reparação possível . ------------------------------

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, abater ao inventário o PC  da Helena, com o nº. 286, por 

este  não  ter 

reparação .-------------------------------------------------------------------------------------



--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Seguro, Protecção Total Comércio 

& Serviços, referente à Sede da Junta de Freguesia e respectivo conteúdo, pelo Prémio total 

anual de 615,71 euros.-------------------------------------------------------------------------------------

--- 8 –Deliberou, por unanimidade, aprovar dar um apoio de 100,00€ ,aos alunos do 9º. ano 

da Escola Básica 2.3 de Aveiras Cima, para ajudar na realização da viagem de finalistas.----

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, cancelar o acordo estabelecido com a Equipa da Lezíria 

do Tejo/ Santarém – Direcção Geral de Reinserção Social, para  substituição de multa por 

trabalho comunitário do Srº. Pedro José Santos de Sousa, por não estar a cumprir com o que 

foi acordado entre as partes.------------------------------------------------------------------------------

--- 

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

--- Eram vinte e três e trinta minutos 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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