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Ata nº 27/2014 

 

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

outubro 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 16 de setembro 2014 

2 – Realização da Festa de São Martinho no Mercado Diário 

3 – Cedência do espaço do Mercado Diário aos Escuteiros – Agrupamento 524 

Aveiras de Cima, para a realização do Festival das Sopas 

4 – Cedência do DataShow, para utilização na acção de Formação do IEFP  

5 – Deliberado efectuar o corte de uma palmeira na propriedade do srº. Pedro de 

Barros Leitão. 

6 – Deliberado receber o projecto Zambujinho, no moldes do ano anterior  

7 – Cedência da Sala nº. 8 do Mercado Diário à EDP – para alteração de contratos. 

8 – 11ª. Alteração da despesa 

9  -  5ª. Alteração do PPI 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 16 de setembro de 2014.----------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, levar a efeito mais uma Festa de São Martinho, nos moldes 

anteriores, o evento será animado pela Banda Borges e Nelson.------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário, ao Agrupamento 524 -  

Escuteiros, para a realização de um Festival de Sopas, que se realiza no dia 26 de outubro.--------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o datashow à formadora do IEFP - Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, para ação de formação que está a decorrer na sala 8 do 

Mercado Diário.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, o pedido do Srº. Pedro Barros Leitão, para cortar e retirar 

uma palmeira da sua propriedade, que foi afetada pelo escaravelho, e pagar a respectiva taxa em 

vigor pelo serviço efetuado.------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, receber nos moldes anteriores (oferta de galhardetes, e um 

pequeno lanche) os alunos que participam no Projeto Zambujinho.-------------------------------------- 
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder mais uma vez a Sala 8 do Mercado Diário à EDP,  dia 

23 de Outubro para efectuar a alteração de contratos, da EDP Universal para EDP Comercial.----- 

--- 8 – Deliberou por unanimidade, aprovar a 11ª. Alteração da despesa, no valor de 4.805,00€.---- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar Alteração ao PPI – Plano Plurianual de 

Investimentos, no valor de 1.000,00€.------------------------------------------------------------------------

---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____________________________________    

  


