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Ata nº 56/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 27 de 

outubro 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 13 de outubro 2015 

2 - Deliberou, ceder o Salão da Junta de Freguesia à Coligação Pelo Futuro da Nossa 

Terra, para a realização de um Encontro Politico. 

3 – Deliberou, apoiar o Rancho Folclorico Infantil da Casa do Povo de Aveiras de 

Cima, no seu Festival Anual. 

4 – Deliberou, apoiar a Cadel.  

5 – Deliberou, emprestar a carrinha de nove lugares ao Aveiras de Cima Sport Clube. 

6 – Deliberou, isentar da taxa de Licença de Actividade Ruidosa, para o Baile de 

Halloween. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 13 de outubro de 2015.----------- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a realização 

de um encontro de carácter político, no dia 29 outubro às 21h.------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário no valor de 300,00€, ao Rancho 

Folclorico Infantil da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a realização do seu Festival de 

Folclore Anual.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Cadel, com aquisição de uma resma de papel no 

valor de 70,00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, emprestar a carrinha de nove lugares ao Aveiras de Cima 

Sport Clube, para uma deslocação para um jogo de futebol, no dia 31 de outubro.-------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, isentar a taxa de Licença de Actividade Ruidosa, aos alunos 

do 9º. Ano do Agrupamento Vale Aveiras, para a realização de um Baile de Halloween, para 

angariar fundos para a viagem de finalistas.----------------------------------------------------------------- 
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--- 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____________________________________    

  


