
 

Ata nº 104/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 24 de 

setembro 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 10 de setembro 2013 

      2 – Pagamento de fatura  à Empresa Carlos V. Rebelo, Ldª. 

 3 – O Centro de Saúde de Azambuja vem desta forma pedir a autorização para instalar  

uma antena no prédio da antiga Junta de Freguesia. 

 4 – Pedido do Salão Nobre da Junta de Freguesia, para sessão de lançamento do livro 

“ Crónica sobre coisa nenhuma”, de Ruben Mateus. 

5 – Aquisição de monitores para a secretaria. 

6 – Aquisição de papel para a fotocopiadora. 

7 – Concessão de terreno no cemitério. 

8 – Pedido para apanhar a azeitona junto à Escola E.B.2,3 de Aveiras de Cima 

9 – Cedência de equipamento de som ao Aveiras de Cima Sport Clube. 

10 –  Abate ao inventário de um monitor. 

11 - 15ª. Alteração Orçamental da despesa. 

12 – 4ª .Modificação ao PPI. 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 10 de setembro de 

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

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, o pagar da fatura à empresa Carlos V. Rebelo, Lda, referente 

à reparação do corta vegetação, no valor de 836,50€.------------------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Centro de Saúde de Azambuja, para 

colocar uma antena de comunicações no edifício da antiga Junta de Freguesia, local  onde se 

encontram  instaladas a extensão de Saúde  de Aveiras de Cima, e a GNR .---------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia para o lançamento 

do Livro “ Crónica sobre coisa nenhuma”, sendo o seu autor Ruben Mateus, um jovem da nossa 

terra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à MP- Consultoria Informática ,Ldª, três monitores 

para a secretaria, no valor de 76,60€ + Iva cada.------------------------------------------------------------ 
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Xeconxira vinte caixas de papel para a 

fotocopiadora que se encontra na sede da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2 

, localizado no Cemitério 

de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua F, Cova 5, a José Maria de Oliveira Saraiva, para sepultura 

perpétua de sua mulher, Maria da Lurdes Barrão Couceiro.----------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, autorizar o Srº. Manuel Gutierres Duarte, a apanhar a 

azeitona nas oliveiras junto à Escola E.B 2,3 de Aveiras de Cima.--------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som ao Aveiras de Cima Sport 

Clube, para uma actividade. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, abater o monitor inventariado com o numero 167, instalado 

no servidor da secretaria da Junta de Freguesia, por estar avariado e não ter arranjo.----------------- 

---11 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 15ª. Alteração Orçamental à despesa no valor  

2.960,00€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 12 Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. Modificação  ao Plano Plurianual de 

Investimentos no valor de 200,00€.--------------------------------------------------------------------------- 

---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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