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Ata nº 46/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23  de junho 

de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 Extraordinária de 11 de junho 2015 

2 – Deliberou, apoiar o Rancho Folclore Camponeses do Vale Brejo, no Festival 

Anual. 

3 - Deliberou, aprovar o Regulamento de Taxas e Tarifas 

4 – Fica registado em ata que a Srª. Maria de Jesus Rodrigues Couceiro, cessou o 

contrato da loja nº. 15, do Mercado Diário. 

5 – Deliberou, aprovar a aquisição de vestuário de serviço, para os funcionários. 

6 – Deliberou, aprovar o empréstimo da carrinha de 9 lugares ao Agrupamento de 

Escuteiros de Aveiras de Cima . 

7 – Deliberou, aprovar o empréstimo da carrinha ao Agrupamento de Escolas Vale 

Aveiras.  

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 11 de junho de 2015.---------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente com 350,00€, o Rancho Folclorico 

Camponeses do Vale Brejo, para fazer face às despesas com o seu Festival Anual de Folclore, 

assim como ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a Sessão Solene de Boas Vindas 

aos Grupos convidados.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, manter em vigor o Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços 

da Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – Fica registado em ata que a srª. Maria de Jesus Rodrigues Couceiro, cessou o contrato da  loja 

nº. 15, entrega a chave dia 15 de agosto ( gozando mês de caução), assim sendo só pagará no mês 

de julho metade do valor da renda.---------------------------------------------------------------------------- 

5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir vestuário de serviço para os funcionários da Junta de 

Freguesia,  à Firma Nuno Serigrafia, por esta apresentar o melhor orçamento.------------------------- 

6 – Deliberou, por unanimidade, emprestar a carrinha de 9 lugares ao Agrupamento de Escuteiros 

de Aveiras de Cima para um evento realizado no Montejunto.-------------------------------------------- 
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7 – Deliberou, por unanimidade, emprestar a carrinha de 9 lugares ao Agrupamento de Escolas 

Vale Aveiras, aos alunos do 7º. Ano de escolaridade para participarem no 1º. Encontro Nacional 

de APPS for Good.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, 

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

 

  O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________  

 

 O Tesoureiro____________________________________    

  


