
1 

 

 

Ata nº 54/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 30 de 

setembro 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 15 de setembro 2015 

2 - Deliberou, apoiar a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, no seu Encontro  

de Bandas anual 

  3 - Deliberou, adquirir dois instrumentos musicais para ofertar à Filarmónica 

Recreativa de Aveiras de Cima.    

4 – Deliberou, concessionar a arrecadação nº. 2 do Mercado Diário, ao srº. Jorge 

Miguel Batalha Simões, já arrendatário da loja nº. 15. 

5 – Deliberou, aprovar a 12ª. Alteração Orçamental à Despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 15 de agosto de 2015.------------ 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, dar um apoio no valor 350,00€, à Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima pela realização do seu XVIII Encontro de Bandas no dia 11 de Outubro de 2015. 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, adquirir dois instrumentos de precursão para ofertar à 

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima..--------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, concessionar ao srº. Jorge Miguel Batalha Simões a 

arrecadação nº. 2 no Mercado Diário, para servir de apoio à loja nº. 15.-------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 12ª. Alteração Orçamental à Despesa no valor de 4 

340,00€ ( quatro mil euros e trezentos e quarenta cêntimos).--------------------------------------------- 

--- 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____________________________________    

  


