
 

 

Ata nº 100/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 30 de Julho de 

2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, o Presidente, 

António Rodrigues Torrão, o Secretário, Luís Filipe Jorge Falacho e o Tesoureiro, Carlos Manuel 

Canteiro de Brito.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      1 - Votação da ata de 16 de julho 2013. 

2 – Aquisição de óleo para hidráulico e massa consistente para trator. 

 3 – Aquisição de torre de PC    

 4 – Mudança de titularidade do terreno no cemitério em nome para Fábio de Mata Canteiro 

 5 – Indeferida a Concessão de terreno no Cemitério 

 6 – Indeferido o Protocolo com o Jornal Valor Local 

 7 –  Contrato de Prestação de Serviços/ Avença – Elmano Miguel C. Penedos Cardoso 

 8 – 11ª. Alteração Orçamental da Despesa 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 16 de julho 2013.----------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa Lubrioeste, Lda, óleo para hidráulico e 

massa consistente para trator, no valor de 136,84€ com Iva incluído.-----------------------------------------   

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa MP- Consultoria Informática, um 

computador com Windows 7 composto por torre e licença Microsoft Office 2013 Home/ Business e 

Microsoft Publisher 2013, no valor de 911,00€, acrescendo a taxa de iva legal em vigor.----------------- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade em nome de Elias Martins 

Cardoso Mata, para o nome de Fábio da Mata Canteiro, do terreno no Cemitério,  talhão 13 rua B 

cova 5, sujeito ao pagamento da taxa prevista no Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços.--------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de concessão de um terreno com 2 m
2
, 

localizado no Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua M, Cova 3, a Maria Isabel Rodrigues 

Toscano Almeida, onde se encontra sepultado seu marido, José Gato Almeida, sendo que a requerente 

já é herdeira de dois terrenos no cemitério.------------------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, não realizar o Protocolo com o Jornal Valor Local, por não 

existir disponibilidade financeira.----------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, realizar um contrato de Prestação de Serviços/ Avença , com o 

Srª. Elmano Miguel Crisostomo Penedos Cardoso, que a seguir se transcreve: 

DELIBERAÇÃO 
O executivo da Junta de Freguesia deliberou a realização de um contrato de Prestação de 

Serviços/Avença, com o senhor Elmano Miguel Crisostomo Penedos Cardoso, com inicio a 01 de 
agosto 2013, pelo valor de 600€ / mês com um extra de 300€ em novembro e junho, para a 
realização de trabalhos diversos na freguesia, das 8h às 16h, não lhe sendo atribuída nenhuma 
categoria específica. O encargo resultante do presente contrato tem cabimento no orçamento da 
freguesia. 

Aveiras de Cima, 30  julho 2013 
 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 11ª. Alteração Orçamental da despesa, no valor  de  

 3 100,00€ .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- Eram vinte e quatro horas e quinze minutos e 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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