
Ata nº 62/2012

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 28 de 

fevereiro de 2012.----------------------------------------------------------------------------------------

--- 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, o Secretário, António Rodrigues Torrão e o 

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

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

      1 - Votação da ata de 14 de fevereiro 2012

2– Publicidade Institucional  

      3 – Concessão terreno no Cemitério 

4 – Alvará de concessão 

5 – Apoio à Prova Ciclismo Joaquim Agostinho

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 14 de fevereiro de 

2012.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, contratar com a PFM – Radiodifusão, Ldª. , a divulgação 

de eventos e iniciativas da Freguesia, na Rádio e no Jornal, durante o 1º. semestre  de 2012, 

com efeitos retroativos a 1 de janeiro, pelo valor de 35,00€ (trinta e cinco euros) + Iva/ mês, 

a pagar em março e junho .-------------------------------------------------------------------------------

---  3  -  Deliberou,  por  unanimidade,  concessionar  um terreno  com 2  m2  ,  localizado  no 

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua I, Cova 1, a  Emília Rebelo Pontinha Santos, 

para sepultura perpétua de seu marido, Manuel Jorge Ascensão Santos.---------------------------

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão do Alvará da Titularidade da Cova 5 – 

Rua Y- Talhão 3, onde se encontra sepultada, Natividade Zambujo Santos, a favor de seus 

filhos  :  Maria  João  Santos  Correia  Lopes,  Ivete  Maria  Santos  Correia  Carreira  e  Vitor 

Manuel Santos Correia, apesar de não terem sido exibidos documentos comprovativos da 

concessão do terreno nem ter sido encontrados registos no arquivo da Junta de Freguesia, 

relacionados com este processo.--------------------------------------------------------------------------
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro à UDO- União Desportiva do 

Oeste, como contrapartida da passagem da Prova de Ciclismo do Troféu Joaquim Agostinho, 

por Aveiras de Cima, no valor de 150,00€ ( cento 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 pelos, Senhores Presidente, 

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

 O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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