
Ata nº 51/2011

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 27 de 

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

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

---  A reunião  teve  início  às  vinte  uma horas  e  trinta  minutos  e  estiveram presentes,  os 

Senhores Presidente,  Justino Cláudio de Oliveira,  Secretário,  António Rodrigues Torrão e 

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

--- Antes  da  ordem  do  dia 

-------------------------------------------------------------------------------

--- Intervieram os Srºs. José Manuel Pratas, Joaquim Pratas e Maria Cunha Rodrigues que 

prestaram  algumas  informações  relacionadas  com  a  homenagem  ao  Srº.  Jaime  Torres 

Canteiro. Abordaram ainda outros assuntos tais como: extinção da Estação dos Correios e 

eventual extinção do Posto da GNR.--------------------------------------------------------------------

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 13 de Setembro de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, contratualizar com a GlobalSoft, Assistência Técnica 

para aplicação Gestão Administrativa .----------------------------------------------------------------

---  3  -  Deliberou,  por unanimidade,  colaborar no projecto “ As Viagens do Zambujinho 

2011/12 – Rota do Vinho “, promovido pela Câmara Municipal.----------------------------------

--- 4 – Deliberou, por unanimidade,  abater ao inventário patrimonial a máquina de café, 

registada sob o nº. 112, que se encontra avariada e não ser economicamente recomendável a 

sua reparação.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, homenagear o Srº. Jaime Torres Canteiro e entregar-lhe 

uma  placa  com  o  seguinte  texto,  gravado  na  mesma:  “  Homenagem  –  Jaime  Torres 

Canteiro- O Executivo da Junta de Freguesia interpretando o sentimento dos militares de 

Aveiras de Cima, envolvidos na Guerra Colonial em Angola, presta homenagem ao nosso 

conterrâneo, Srº. Jaime Torres Canteiro, pela forma como recebeu e apoiou os soldados da 

nossa freguesia”, Aveiras de Cima, 2 de Outubro de 2011.-----------------------------------------

--- 6 -  -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Alteração Orçamental da Despesa no 

valor de 4.450,00€ ( quatro mil quatrocentos e cinquenta  euros)  .--------------------------------

---  7  –  Deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  a  1ª.  Modificação  ao  Plano  Plurianual  de 

Investimentos no valor de 550,00€ ( quinhentos e cinquenta euros).-----------------------------

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

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos quando o  Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------



---  Para constar  se lavrou a presente ata,  que vai ser assinada pelo,  Senhores Presidente, 

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

 O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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