
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 31 

de Março de 2009.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte um horas  e trinta minutos e estiveram presentes o Srº. 

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

Srº. Fernando Manuel Fabiano Ouro Tristão , Tesoureiro.------------------------------------- 

 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou aprovar a Acta da reunião Ordinária de 17  de Março de 2009. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 2 – Foram submetidos a aprovação do órgão executivo os mapas de apresentação de 

contas do ano económico de 2008, nomeadamente, o controlo orçamental de despesas, o 

controlo de receitas, a execução anual do plano plurianual de investimentos, operações 

de tesouraria, contas de ordem, fluxos de caixa, caracterização da entidade e relatório de 

gestão, estes encontram-se integralmente elaborados, foram presentes a esta reunião e 

encontram –se devidamente arquivados. Os mapas de empréstimos e outras dívidas a 

terceiros não foram elaborados por não se verificarem estas situações. Aprovado por 

unanimidade .----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou comprar no talho do Capão 35 Kg de febras a 3,20€ (três euros e vinte 

cêntimos )  e 35Kg de entremeadas a 2,30€ (dois euros e trinta cêntimos ), para lanche 

dos participantes do Desfile Etnográfico da Àvinho, por apresentar melhores preços.  

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 4 – Deliberou comprar a tinta necessária para pintar os muros do Cemitério, marca 

Hempel, em latas de 15 litros, a 36,00€ (trinta e seis euros) cada, iva incluído . 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

---5 – Deliberou comprar 2000 sacos de plástico à SIMPACK, sendo 1000 com as 

dimensões de 25x35x0,060cm por 190,00€ (cento e noventa euros) e 1000 com 

30x25x0,065cm por 225,00€ (duzentos e vinte cinco euros), tudo acrescido de iva. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou concessionar um terreno com 2m2, no cemitério de Aveiras de cima, 

correspondente  ao Talhão 13, Fila J (11), Cova 5, ao Srº. Augusto Pratas Varino, onde 

se encontra sepultado o seu filho Sérgio Alexandre Simões Varino e autorizar o 

pagamento em 10 prestações mensais de 50,00€ (cinquenta Euros).Aprovado por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 



--- 7 – Deliberou dar um apoio financeiro ao Aveiras de Cima Sport Clube no valor de 

100,00€ (cem euros), para inscrever uma equipa de veteranos no torneio organizado 

pelo Associação Centro Dia Nª. Srª.  do Paraíso . Aprovado por unanimidade.-------------

--- 8 – Deliberou conceder tolerância de ponto aos funcionários da Junta de Freguesia, 

na Tarde de Quinta –Feira da Páscoa  . Aprovado por unanimidade.-----------------------  

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

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

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

Secretário, e o Sr.  Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------- 

  

                       O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
                O Tesoureiro____________________________________ 
 
             


