
 

Ata nº 80/2012 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23 de 

outubro de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, e o Tesoureiro, Carlos Manuel Canteiro de Brito, esteve ausente 

por motivos de férias o Secretário, Luís Filipe Jorge Falacho .---------------------------------------- 

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

      1 - Votação da ata de 09 de outubro 2012 

2– Cedência do Salão Nobre à Cruz Vermelha Aveiras de Cima  

      3 –  Termo contrato do Funcionário António Gaspar Correia  

      4 – 6ª. Alteração Orçamental da Despesa  

      5 – 3ª. Alteração ao PPI – Plano Plurianual de Investimento 

      6  - Aluguer de máquina fotocopiadora 9303V-AM 

   

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

    --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 09 de outubro 

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

---2 - Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão o Nobre da Junta de Freguesia, à Cruz 

Vermelha Portuguesa Delegação de Aveiras de Cima, para uma ação de formação sobre 

Comunicações Rádio, a realizar no dia 04 de novembro entre as 9,00h e as 16,00h.---------------  

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, efectuar o pagamento da importância de 904,65€ ( 

novecentos e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), ao funcionário António Gaspar 

Correia, relativa aos subsídios de férias e de Natal, correspondente  de 2012, por terminar o seu 

contrato de trabalho em 31.10.2012.----------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, , aprovar a 6ª. alteração Orçamental da despesa, no valor 

de 200,00€ ( duzentos euros).------------------------------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª. alteração ao PPI – Plano Plurianual de 

Investimento, no valor de 50,00€ ( cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, alugar à Xeconxira  uma máquina Xerox 9303V_AM.--- 

Nas seguintes condições: 

- Período de 48 meses, mensalidade 350,00€, cópias a cores 0,0053 cada, cópias a preto  

0,0262, assistência técnica e manutenção total da Xerox, que inclui mão de obra e peças, 

retoma da máquina fotocopiadora Wokrcentre 7435-R.------------------------------------------------ 
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 --- Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.------------ 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente e 

Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   O Presidente ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________           
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