
 

Ata nº 105/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 08 de 

outubro 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 24 de setembro 2013 

      2 – Apoio à Associação Resgate Todo-o-Terreno 

 3 – Prestação de Serviços de Interesse Público – André Costa Florêncio 

4 – Alteração do horário de trabalho dos funcionários da junta de Freguesia de Aveiras  

de Cima. 

5 – Inserção de publicidade no Jornal Fundamental 

6 – Mudança de titularidade do terreno no cemitério em nome para Ana Rosa Gaspar 

Vidais  para o nome de  Maria Quitéria Jesus Bernardo. 

7 – Licença Especial de Ruido a favor da Comissão de Festa 

8 – 16 ª. Alteração da Despesa 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 24 de setembro de 

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

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de 150,00€ à 

Associação Resgate Todo-o-Terreno, para a realização do Evento RTTrial Chalenge.---------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Direcção de Reinserção Social – 

Santarém, para que o Srº. André Costa Florêncio, pague uma multa em regime de PSIP- Prestação 

de Serviços de Interesse Público, correspondente a 45 horas, durante o período normal de 

trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, manter o mesmo horário de trabalho dos funcionários da 

junta, até decisão do Tribunal Constitucional.--------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Jornal Fundamental, com a inserção de publicidade 

de  ¼ de pagina a cores, no valor de 125,00€.---------------------------------------------------------------   

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade em nome de Ana Rosa 

Gaspar Vidais, para o nome de Maria Quitéria Jesus Bernardo, do terreno no Cemitério,  Talhão 

10 Rua P Cova 4, sujeito ao pagamento da taxa prevista no Regulamento de Taxas, Tarifas e 

Preços.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

1/2 



 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, deferir a Licença Especial de Ruido passada a favor da 

Comissão de Festas de Aveiras de Cima, para a realização do evento “ Baile da Rainha das 

Vindimas”, no Mercado Diário no dia 19 de outubro 2013, sendo esta Licença isenta de 

pagamento porque ainda  não está prevista no Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços . ----------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 16ª. Alteração à despesa no valor de 2 780,00€.----- 

---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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