
Ata nº 56/2011

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 06 de 

Dezembro 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.---------------------------------------------------------

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

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 22 de Novembro 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, abrir uma janela no 1º. andar do edifício da Rua 25 de 

Abril, nº. 19, para entrar luz natural e arejamento.----------------------------------------------------

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, comprar um sistema de alarme à SECURITASDIRECT, 

pelo valor   de 576,00€ (  quinhentos  e  setenta  e seis  euros) com instalação incluída,  no 

edifício  sede  da  Junta  de  Freguesia  e  celebrar  um contrato  de  serviços  especializados, 

inerentes à intrusão de estranhos, pela importância mensal de 29,52€ ( vinte e nove euros e 

cinquenta e dois cêntimos), durante 2 anos.----------------------------------------------------------- 

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de 1.403,02€ ( mil 

quatrocentos e três euros e dois cêntimos), ao Centro Paroquial e Social de Aveiras de Cima, 

destinado a cobrir o déficit das contas da Colónia Balnear do ano 2008.--------------------------

--- 5 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª. Alteração Orçamental da receita no valor 

de 2.150,00€ (dois mil cento e cinquenta euros) e a 3ª. Alteração Orçamental da Despesa no 

valor de 2.960,00€  ( dois mil  novecentos e sessenta euros ) e a 2ª. Alteração ao  PPI – Plano 

Plurianual de Investimentos no valor de 100,00€ ( cem euros).------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e quatro 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____________________________________
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