
 

 

Ata nº 88/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 de fevereiro 

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 29 de janeiro 2013 

2 - Cedência da sala  de reuniões do Mercado Diário à Casa do Benfica 

 3 – Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia à Concelhia  do PCP. 

 4 -  Aprovado o  Orçamento para reparação de equipamentos de ar condicionado na Sede da    

Junta Freguesia. 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 29 de Janeiro 2013.--------- 

 --- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder a sala de reuniões do Mercado Diário, à Casa do Benfica 

de Aveiras de Cima para uma reunião no dia 8 de março, pelas 21,00h.-------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia à Concelhia do PCP 

de Azambuja, para uma reunião no próximo dia 17 de fevereiro, pelas 15,00horas.----------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento nº. 285-A-2012, no Valor de 743,00€ ( 

setecentos e quarenta e três euros), da Firma A.M.C. Ar Condicionado, para alteração de cabos 

eléctricos e esgotos dos aparelhos de ar condicionado, na Sede da Junta de Freguesia.------------------- 

--- 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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