
Ata nº 60/2012

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

janeiro 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.----------------------------------------------------------

--- Antes da Ordem do Dia :----------------------------------------------------------------------------

 ---  Recebemos a  nova Direção do Averisbike que fez a  sua apresentação.  Entregou um 

documento com o nome, cargos e contatos dos novos dirigentes.----------------------------------

--- Informaram que iriam organizar o 3ª. Raid e Mini-Raid em Aveiras de Cima, no próximo 

dia 13 de Maio de 2012, para o qual pediram apoio logístico e financeiro.------------------------

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

      1 - Votação da ata de 17 de Janeiro 2012

2– Concessão de Coval no Cemitério

      3 – Pagamento honorário à Advogada

4 – Contrato fornecimento de água 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 17 de Janeiro de 

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

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

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 12, Rua F, Cova 1, a  José Augusto Graça e Aida 

Ercilia Graça Dias, para sepultura perpétua de sua mãe, Filipa Antónia.---------------------------

---  3  -  Deliberou,  por  unanimidade,  pagar  a  importância  de  1000,00€  (  mil  euros),  de 

honorários à advogada Drª. Liliana Maucabelo, sendo 500,00€ (quinhentos euros) por conta 

do  processo  de  retificação  da  escritura  de  doação  do  terreno  da  Milhariça  e  500,00€ 

(quinhentos  euros)  por  conta  do  processo  de  Laura  Elvas 

Cunha.-----------------------------------

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, contratar com a empresa concessionária o fornecimento 

de água aos lavadouros de Aveiras e  limitar o número de tanques para 4 unidades.------------
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--- 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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