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Ata nº 14/2014 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 01 de abril 

de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.----------------------------------------------------------- 

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, António 

Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio Manuel Patrício 

Abreu, Tesoureiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1 - Votação da ata ordinária de 18 de março 2014 

      2 – Concessão da loja nº. 15 do Mercado Diário 

 3 – Pedido de equipamento de som 

 4 – 4ª. Alteração à despesa 

5 – 3ª. Alteração ao PPI 

6 – Aquisição de Carrinha Volkswagem Transporter - ( 9 lugares) 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 18 de março de 2014.--- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade concessionar a loja nº. 15 do Mercado Diário, a Maria de 

Jesus Rodrigues Gomes, para o ramo de perfumaria e acessórios, pelo valor de 90,00€ /mês, 

sendo esta a única proposta apresentada.---------------------------------------------------------------------  

-- 3 – Deliberou, por unanimidade, emprestar o sistema de som e passar a respectiva licença de 

ruido, para a Noite de Fados, organizada pelo Centro Social Recreativo e Cultural do Vale Brejo.- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. Alteração à despesa, no valor de 550,00€.------- 

--- 5– Deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª. Alteração ao Plano Plurianual de investimentos, 

no valor de 500,00€.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma carrinha de 9 lugares da marca Volkswagem 

Transporter com a matricula 84-BX-14,  à  Empresa Gesleilões, pelo valor de 9000,00€.----------- 

---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 o 

Secretário e o Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

  O Presidente ___________________________________ 

 O Secretário____________________________________ 

   O Tesoureiro____________________________________    

  


