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Ata nº 30/2014 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 11 de 

novembro 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 28 de outubro 2014. 

2 – Deliberado, efectuar o corte de uma palmeira na propriedade da Srª. Rita 

Schneider. 

3 – Deliberado ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário à Casa do Benfica, para uma 

reunião. 

4 – Pedido de colocação de extensão de luz no Presépio do Cabeço dos Asnos. 

5 – Deliberou, não aplicar o aumento previsto na lei para o ano de 2015, às lojas do 

Mercado Diário. 

6 – Deliberado marcar o Jantar Natal da Junta de Freguesia. 

7 – Deliberado ceder o espaço do Terreno da Milhariça (Mercado Mensal) ao Circo 

Nederland. 

8 – Deliberado adjudicar a Prestação de Serviços na pessoa do Elmano Miguel 

Crisóstomo Penedos Cardoso, à Firma Ribafune, Lda.   

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 28 de outubro de 2014.----------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, o pedido da Srª. Rita Schneider, para cortar e retirar uma 

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

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

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário, à Casa do Benfica, para 

a realização de uma reunião dia 14 de novembro a partir das 18h .--------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, mandar instalar o contador para a iluminação do Presépio do 

Cabeço dos Asnos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, devido à situação económica em que se encontra o País e a      

exemplo do que se deliberou no ano 2012, que não se aplique o aumento previsto na lei para o 

ano de 2015, ás  rendas das lojas do Mercado Diário.----------------------------------------------------- 

--- Deliberado, por unanimidade, realizar o jantar confraternização de Natal  no restaurante “ 

Oficinas dos Sabores”, no próximo dia 12-12-2014, com todos os funcionários e Membros da 

Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 7 – Deliberado, por unanimidade, ceder o Terreno da Milhariça ( Mercado Mensal), ao Circo 

Nederland , para um espectáculo a realizar nos dias 21,22,23 de novembro de 2014.----------------- 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, adjudicar a Prestação de Serviços na pessoa do Elamano 

Miguel Crisóstomo Penedos Cardoso, à Firma Ribafune, Lda, que a seguir transcrevo:     

DELIBERAÇÃO 
Atendendo a falta de pessoal e a área vasta da freguesia, o executivo da Junta de 

Freguesia consultou três firmas do concelho para fornecerem orçamento para a prestação de 

serviços no âmbito da manutenção de espaços públicos na freguesia. Sendo que os valores 

apresentados foram: 

Firma Valor 

Ribafune 700,00 € 

Vedijardim 900,00 € 

Solgarden 989,58 € 

Assim, deliberou o Executivo adjudicar a prestação de serviços à firma Ribafune, lda, 

por tempo indeterminado, com inicio a 17/11/2014, na pessoa de Elmano Miguel Crisóstomo 

Penedos Cardoso, pelo valor mensal de 700€, mais taxa de iva em vigor.Aveiras de Cima, 11 

novembro 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 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____________________________________    

  


