
 

Ata nº 87/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 29 de janeiro 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 15 de janeiro 2013 

2–  Cedência do Salão Nobre à Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra   

      3 – Apoio à Associação de Caçadores  de Aveiras de Cima 

      4 – Pedido de concessão do terreno do cemitério. 

      5 – Contrato de manutenção e alterações técnicas e gabinete do Presidente. 

      6 – Compra de estores de rolo para janelas da secretaria e gabinete do Presidente 

      7 – Deliberou comprar 6 placas informativas “ Proibido deitar lixo no chão”  

      8 – Tolerância de ponto 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 15 de Janeiro 2013.--------- 

 --- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta à Coligação Pelo Futuro da Nossa 

Terra, para o próximo dia 8 de fevereiro 2013, pelas 21h30m.------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 100,00€ ( cem euros) a Associação de Caçadores de 

Aveiras de Cima, para fazer face ás despesas com a montaria aos javalis que se realiza no dia 10 

fevereiro de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------     

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2 

, localizado no Cemitério de 

Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua H, Cova 2, a Ana Julião Gaspar Ferreira, para sepultura perpétua de 

seu marido, José Vidais Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, atribuir à empresa AMC Ar Condicionado, a manutenção e 

alterações técnicas do ar condicionado existente na Sede da Junta de Freguesia , por esta apresentar o 

melhor orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, comprar três estores de rolo à Empresa Solintext, para substituir os 

 já existentes na secretaria e no gabinete do Presidente.------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, adquirir as seis placas informativas “ Proibido deitar lixo no chão”, 

para colocar juntos a alguns contentores de lixo.---------------------------------------------------------------------- 
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--- 8 - Deliberou, por unanimidade, conceder Tolerância de Ponto aos trabalhadores desta Autarquia,  

na próxima terça feira de Carnaval, dia 12.02.2012.-------------------------------------------------------------- 

--- 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, Secretário e 

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

   

 

 O Presidente ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    
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