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Ata nº 26/2014 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 16 de 

setembro 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 02 de setembro 2014 

2 – Cedência da loja nº. 8 ao IEFP de Santarém para uma Ação de Formação 

3 – Pedido para apanhar a azeitona junto à Escola E.B.2,3 Av. Cima 

4 – Concessão de terreno a Maria de Fátima Rodrigues Seabra( 2º. aviso ) 

5 – Taxa de transladação em divida (2º. Aviso) – Francisco José Seabra da Silva 

6 – 10º. Alteração da Despesa 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 02 de setembro de 2014.----------- 

--- 2 –Deliberou, por unanimidade, ceder a loja nº. 8 do Mercado Diário, ao IEFP – Instituto 

Emprego e Formação Profissional de Santarém, de segunda à sexta feira das 9h às 18h, para uma 

Ação Formação que decorrerá  até ao final do ano de 2014.----------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, autorizar o Srº. Manuel Gutierres Duarte,  apanhar a azeitona 

nas oliveiras junto à escola E.B.2,3 de Aveiras de Cima.-------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, enviar um segundo aviso em carta registada com aviso de 

receção à Srº. Maria de Fátima Rodrigues Seabra, por falta de pagamento da concessão do terreno 

do Cemitério de Aveiras de Cima.---------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, enviar um segundo aviso em carta registada com aviso de 

receção ao Srº. Francisco José Seabra da Silva, por incumprimento de pagamento correspondente 

a taxa de transladação efectuada no Cemitério de Aveiras de Cima.------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 10ª. Alteração à despesa, no valor de 1560,00€.----- 

---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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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  O Presidente ___________________________________ 

 

O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    

  


