
Ata nº 101/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 13 de agosto 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 30 de julho 2013. 

 2 – Concessão de terreno para jazigo no Cemitério  

 3 – Concessão de ossário no Cemitério 

 4 – Pagamento de coima em prestações de processo de canídeos  

 5 –  Interesse em cova no cemitério 

 6 – Cedência da carrinha 

 7 – 12ª. Alteração Orçamental da Despesa 

 8 – Renegociação da renda com a GNR 

 9 – Publicidade no Jornal O Mirante  

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 30 de julho 2013.----------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, conceder a José dos Santos Paulo, um terreno no cemitério no 

Talhão 12, para construção de um jazigo,.------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, conceder a Isabel Martins de Abreu Paulo, o ossário Nº16, para 

colocar as ossadas do seu pai António Couceiro de Abreu. ---------------------------------------------------- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de pagamento em prestações de 50€/mês da 

coima de 300€ aplicada no processo de canídeos 50/13 NPA, a Helena Isabel C. P. Cardoso Reis. ----- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, registar o interesse da senhora Maria Helena Rodrigues Gomes 

Ferraz, em adquirir um terreno no cemitério a um particular. -------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha à Associação de Caçadores de Aveiras de Cima, 

para o próximo dia 18 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 12ª. Alteração Orçamental da despesa, no valor de 

700,00€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Após reunião com o Tenente Castro, do dia 12 de agosto, deliberou por unanimidade, reduzir a 

renda das instalações da Rua 25 de Abril, 21 - 1º, alugadas à GNR, para 700€/mês com efeitos a partir 

de setembro/2013, assim como a renda não sofrerá qualquer tipo de actualização no ano 2014.---------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, subscrever ½ quadricula de publicidade na edição Especial sobre 

Poder Local, no jornal O Mirante, pelo valor de 75€ mais Iva.------------------------------------------------- 

 



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

--- Eram vinte e três horas 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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