
Ata nº 46 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 19 de 

Julho 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. 

Presidente, Justino Cláudio de Oliveira  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 Ata da Reunião Ordinária de 05 de Julho de 

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

---  2 – Recebemos a  Direção da Associação de Caçadores,  Srº.  Marcelo Oliveira,  Vitor 

Ferreira,  Paulo Martins,  que  apresentaram uma reclamação relacionada com o trabalho 

efectuado  com  corta  vegetação,  sendo  que  este  partiu  algumas  placas  de  sinalização 

cinegética da referida Associação.----------------------------------------------------------------------

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta da MP- Consultadoria Informática, 

lda, para reparação do servidor instalado na sede da Junta, no valor de 280,00€ (duzentos e 

oitenta euros).----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, renovar o contrato da publicidade institucional com a 

PFM - Radiodifusão, durante o período de 01/07/2011 a 31/12/2011, pela importância de 

50,00€/mês, acrescido  4% de custos de produção + 23%  Iva .------------------------------------

---  5  -  Deliberou,  por  unanimidade,  renovar  a  assinatura  solidária  com  a  MURPI  – 

Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos, pela importância de 50,00€ 

(cinquenta euros ), anuidade do Jornal.----------------------------------------------------------------

---6 – Deliberou, por unanimidade, apresentar uma candidatura à Medida Contrato Emprego 

–  Inserção  ao  IEFP(  Instituto  Emprego  e  Formação  Profissional)  -  Santarém,  para  3 

desempregados e aceitar as condições constantes da Portaria 128/2009, de 30 de Janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Portaria 164/2011, de 18 de Abril.-----------------------------------

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, arrendar a loja nº. 18 no Mercado Diário, à Srº. Isabel 

Paulo Gonçalves da Silva, residente no Beco da Bela Vista, nº. 14 Vale Coelho - Aveiras de 

Cima, pela importância mensal de 100,00€ ( cem euros ), com efeitos a partir de 01/08/2011.-

 



--- 8 – Deliberou, por unanimidade,  aceitar  a proposta da ASAL - Agência de Seguros e 

Assistência,  Lda,  para seguro de acidentes de Trabalho do Pessoal do Quadro e Fora do 

Quadro por apresentar melhores prémios /preços, assim discriminados: Quadro - 884,97€/ano 

- capital 42.628,88€ e para Fora do Quadro-501,63€/ano – capital 24.198,50€.------------------

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, passar certidão para fins  de insuficiência económica , ao 

Senhor Pedro Miguel Joanes Adrião, solteiro, nascida a 15 de Setembro de 1982, filho de 

José Felix Santos Adrião e de Maria da Conceição Santos Joanes,  natural  de Aveiras de 

Cima,  reside  na  Rua  da  Ameixoeira,  nº.  30  -1º.  Esqº.   -  Aveiras  de  Cima,  apresentou 

documento comprovativo passado pela Repartição das Finanças, onde consta que o mesmo 

não possui  bens móveis  nem imóveis.-----------------------------------------------------------------

--- 

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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