
Ata nº 57/2011

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 20 de 

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

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

--- A reunião teve início às vinte uma horas e quarente e cinco 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 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Votação da ata de 6 Dezembro 2011

      2 – Plano Atividades e Orçamento para 2012; PPI para 2012/2015.

3 - Protocolo Geral para 2012.

4 – Protocolo “Corte Vegetação” para 2012.

5 – Cancelamento do contrato purificador de água.

6 - Concessão da loja nº. 1 – Mercado Diário.

7 – Rescisão do contrato da concessão da loja nº. 11 – Mercado Diário.

8 – Apoios financeiros:

a) Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Alcoentre.

b) Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Azambuja.

      9 – Alteração do Regulamento de Tabela de Taxas, Tarifas e Preços.

    10 – Subscrever um espaço publicitário no Jornal Fundamental

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 06 de Dezembro 

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

---  2  –  Deliberou,  por  unanimidade,  aprovar  os  seguintes  documentos  e  remete-los  à 

Assembleia de Freguesia:  Plano Plurianual de Investimentos 2012/2015, e Grandes Opções 

do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012, com um total geral de 196.486,06€ 

(cento e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e seis  euros e seis cêntimos ). ----------------

---  3  -  Deliberou,  por  unanimidade,  aceitar  as  competências  delegadas  pela  Câmara 

Municipal, para o ano 2012, nos termos do protocolo renegociado.-------------------------------

        ---  4 – Deliberou,  por unanimidade,  aceitar  a Delegação da Competência  de “Corte  e  

Manutenção  da  Vegetação  dos  valados  e  taludes  “durante  o  ano 2012,  renegociado  nos 

termos  do  Protocolo  desde  que  seja  incluída  uma  cláusula  de  atualização  de  valores 

relacionada com  o índice de inflação.------------------------------------------------------------------

--- 5 – Deliberado, por unanimidade, cancelar o contrato de aluguer do purificador de água 

NSWL2500, celebrado em 11/07/2008, com a PM Coffer. ------------------------------------------



--- 6 – Deliberado, por unanimidade, concessionar a loja nº. 1 do Mercado Diário, a Helena 

Isabel Carvalho Matias, pela importância anual de 1800,00€, para o ramo de papelaria, com 

efeitos a partir de 15 Janeiro de 2012.-------------------------------------------------------------------

--- 7 – Registar em ata da reunião do executivo, que o concessionário da loja nº. 11, Piar & 

Miar, Ldª. pediu e rescisão do contrato de arrendamento com efeitos a partir de 31 Dezembro 

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

--- 8 .a) – Deliberado, por unanimidade, dar um apoio financeiro de 100,00€ (cem euros) , à 

Associação  Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  de  Alcoentre,  para  ajudar  nas 

dificuldades financeiras que estão a atravessar .-------------------------------------------------------

---8.b) – Deliberado, por unanimidade, apoiar financeiramente com 100,00€ (cem euros) a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Azambuja,  para apoio ao Natal do 

Bombeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 9 - Deliberado, por unanimidade alterar a Tabela de Taxas, Tarifas e Preços, na parte 

respeitante ao aluguer de máquinas e Inumação em jazigo.-----------------------------------------

--- 10 – Deliberado, por unanimidade, subscrever um espaço publicitário de 1/8 pagina , por 

135,00€ (cento e trinta e cinco euros), no Jornal Fundamental a desejar as Boas Festas .-------

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

--- Eram vinte e três horas e quarenta cinco minutos 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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