------------------------------------------------------------ Ata número três -------------------------------------------------Ao sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniu-se
extraordinariamente no edifício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sob a presidência do senhor
Carlos António Pereira Piriquito, estando presente a Secretária senhora Sandra Manuela Martins Crespo
Amendoeira e o Tesoureiro, senhor Carlos Alberto Ferreira Simões, com a seguinte ordem de trabalhos: -1 – Proposta de Web site da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------2 – Diversos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo presença de público durante o período estipulado, deu-se início à ordem de trabalhos. ------- Ponto um – Proposta de Web Site da Junta de Freguesia -------------------------------------------------------------Esteve presente nesta reunião o programador informático, senhor Nuno Sousa, para falar da proposta
que já tinha enviado no ano de dois mil e dezoito, mas que por motivos financeiros não foi possível ao
Executivo avançar com a mesma. A proposta consiste em criar um site de raiz sem custos, que inclui um
contrato anual, renovável anualmente até que uma das partes o faça rescindir. Terá uma mensalidade de
noventa euros mais iva, cujo valor total ficará cento e dez euros e setenta cêntimos. O Executivo aceitou a
proposta.
- Ponto dois – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo mandou um e-mail para o Comandante da Proteção Civil de
Azambuja, senhor Pedro Cardoso, a solicitar cooperação no sentido de desimpedir o acesso à serventia
existente entre a Quinta dos Negros e Vale Pombo em Aveiras de Baixo. O proprietário da Quinta,
Engenheiro Manuel Ataíde, já foi alertado para o facto mas impede que se faça a limpeza de forma a
facilitar a passagem de viaturas e/ou a prevenção de fogos florestais. ---------------------------------------------------------A dona Otelinda Maria Martins Lopes Oliveira, moradora na Rua General Humberto Delgado, número
dezassete em Vale da Pedra, pede autorização para proceder à colocação de uma pedra mármore na
sepultura do seu marido, Luís Quaresma dos Santos Oliveira, no cemitério de Aveiras de Baixo no talhão
cinco, cova oitenta, falecido a três de abril de dois mil e dezoito. O Executivo autorizou a colocação da
pedra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes nesta reunião os colaboradores da junta, para falar de assuntos
relacionados com o trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas vinte horas e cinquenta minutos, e da qual
para se constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Executivo
desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente
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