------------------------------------------------------------ Ata número seis -------------------------------------------------Ao nono dia do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos,
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 Carlos Alberto Ferreira Simões, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------1 – Contrato Prestações de Serviços com CTT -------------------------------------------------------------------------------2 – Substituição contador água --------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Donativo Casa do Povo de Aveiras de Baixo -----------------------------------------------------------------------------Não havendo presença de público durante o período estipulado, deu-se início à ordem de trabalhos. ------- Ponto um – Contrato Prestações de Serviços com CTT -----------------------------------------------------------------No passado dia oito de abril de dois mil e dezanove foi assinado um contrato de prestações de serviços
entre os CTT e a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo. Este acordo trará vantagens para ambas as
partes bem como para a população da localidade que poderá usufruir de variados serviços, tais como por
exemplo,
Serviço de Correio e Encomendas, Finanças e Pagamentos, colecionismo entre outros serviços. Pela
Prestação de Serviços os CTT, pagará mensalmente à Junta de Freguesia o valor de comissões
correspondente à prestação de serviços de acordo com o estabelecido na tabela que veio em anexo com
o contrato, como Anexo IV. Dará também todo o apoio necessário, a nível de formação e logística de
forma a garantir uma correta prestação do serviço postal. ----------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Substituição contador água ----------------------------------------------------------------------------------No dia seis de maio recebeu-se uma carta das Águas de Azambuja, a comunicar que iriam proceder à
substituição do contador da água dos balneários das Virtudes, no próximo dia vinte e oito de maio, ao
abrigo do artigo 78.º do Regulamento do Abastecimento de água do Município da Azambuja. ---------------- Ponto três – Donativo Casa do Povo de Aveiras de Baixo -------------------------------------------------------------A Casa do Povo de Aveiras de Baixo veio pedir apoio financeiro para o seu octogésimo quinto aniversário
para poderem realizar a festa de aniversário. Foi comunicado que a Junta de Freguesia não poderia ajudar
monetariamente, mas que ajudaria no apoio logístico com o empréstimo da carrinha para o que fosse
necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezanove horas e trinta 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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