
 

 

Ata nº 98/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 02 de Julho 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 18 de junho 2013. 

2 – Cedência do Salão Nobre 

 3 – Renovação do contrato com a Rádio Voz do Concelho   

 4 – Ajustamento do contrato de assistência técnica com a Xeconxira  

 5 – Concessão de terreno no Cemitério. 

 6 – Apoio ao Rancho Folclórico Camponeses Vale Brejo, pela realização do seu Festival de 

Folclore. 

 7 – Aquisição de fardamento para os funcionários 

 8 – Concessão do Ossário nº. 14  

 9 – Concessão de terreno no Cemitério  

10 – Aquisição de uma roçadora 

11 – 2ª. Alteração ao PPI   

12 – 9 º. Alteração Orçamental da despesa  

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 18 de junho 2013.----------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, à Comissão Politica 

Concelhia do Partido Socialista, para uma reunião no dia 10 de julho pelas 21 horas.---------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, renovar  o contrato dos serviços de difusão sonora de 

publicidade institucional da Rádio Voz do Concelho/ Aveiras de Cima, durante o 2º. semestre  de 

2013, pelo valor de 35,00€/mês, acrescidos das respetivas taxas legais, pagos em 2 prestações ( 

setembro e dezembro 2013).----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o ajustamento do Contrato de Assistência da Máquina 

Xerox 9303V_MT , com efeitos a partir do dia 01-12-2013.--------------------------------------------------- 

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

, localizado no Cemitério de 

Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua N, Cova 1, a Carlos Couceiro Gomes, para sepultura perpétua de 

seus pais e sobrinha, Fernando Jesus Gomes, Deolinda Conceição Couceiro e Natércia Marina Lopes.- 
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de 350,00€, ao Rancho 

Folclórico Camponeses do Vale Brejo, para fazer face às despesas com ao seu Festival Anual de 

Folclore, e ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a Sessão Solene de Boas Vindas aos 

Grupos convidados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de novos fardamentos para os funcionários, 

que foi adjudicado à Firma Xirabrindes, por apresentar o melhor orçamento.------------------------------- 

--- 8 - Deliberou por unanimidade, concessionar o Ossário nº. 14, no Cemitério de Aveiras de Cima, a 

Ana Paula Ferreira Custódio, para depositar os restos mortais dos seus pais, Anicliário Torrão 

Custódio e Maria Margarida Peres Ferreira, sendo o pagamento efectuados a 50,00€ por semana.-------  

--- 9 – Deliberou por unanimidade, após pagamento da diferença de uma cova de criança para cova de 

adulto, foi concessionado e passado o Alvará do terreno com 2 m
2
, localizado no Cemitério de 

Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua E, Cova 2, a Ana Paula Ferreira Custódio, para sepultura perpétua 

de seu marido, Domingos Manuel Ferreira Paulo.--------------------------------------------------------------- 

---10 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma roçadora da marca STIHL modelo FS 480.---------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2º. Alteração PPI – Plano Plurianual de Investimento, 

no valor de 2.000,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 9ª. Alteração Orçamental da despesa, no valor de 

2.000,00€ .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Encerramento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos 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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