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Ata nº 59/2015 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 de 

dezembro 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 ordinária de 25 de novembro de  2015. 

2 – Cedência da carrinha de 9 lugares à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima. 

3 – Cedência da sala nº. 8 do Mercado Diário à Empresa de Eventos Moinho de Vento. 

4 – Pedido de parecer do srº. Vereador Silvino Lúcio, sobre a retirada de uma lomba 

na Rua da Arameira. 

5 – Apoio à Casa do Benfica, para a Noite de Fados que vão realizar no dia 31 de 

janeiro de 2016. 

6 – Isenção da Taxa de Licença de Atividade  Ruidosa, ao Parque Rural o Tambor, por 

ocasião da Festa do Circo. 

7 – Concessão de tolerância de ponto por ocasião da época Natalícia e do Ano Novo 

aos funcionários e colaboradores. 

8 – Solicitação de uma Certidão de Insuficiência Económica em nome de Jorge 

Miguel Henriques Torres. 

9 – Aprovação do Plano de Actividades, Orçamento para 2016 e Plano Plurianual de 

Investimento para 2015/2018. 

10 – Apoio à Casa do Povo de Aveiras de Cima, pela cedência das instalações. 

11 – Pedido de iluminação nos Presépios, no Cabeço dos Asnos, na Estrada da 

Ameixoeira e Estrada da Caneira. 

12 – Aprovação da 14ª. alteração à despesa e 4ª. alteração ao PPI. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 25 de novembro de 2015.------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares à Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima, para uma deslocação no dia 20-12-2015.----------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário à Empresa Moinho de 

Vento – Filipa Reis, para a realização de Workshop.-------------------------------------------------------

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, informar o srº. Vereador Silvino Lúcio, que nada tem a opor 

quanto à retirada da lomba existente na Rua da Arameira.------------------------------------------------- 
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 100,00€ ( cem euros), a Casa do Benfica de 

Aveiras de Cima, para a realização de uma Noite de Fados, no dia 31 de janeiro de 2016.----------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, isentar a taxa de Licença de Atividade Ruidosa, ao Parque 

Rural do Tambor, pela realização da Festa do Circo.------------------------------------------------------- 

--- 7 -  Deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto por ocasião da época Natalícia e 

do Ano Novo, aos funcionários e colaboradores, nos próximos dias 24 e 31 de dezembro de 2015. 

---- 8 – Deliberou, por unanimidade, redigir uma Certidão de Insuficiência Económica em nome 

de Jorge Miguel Henrique Torres.--------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à Assembleia 

de Freguesia: Plano Plurianual de Investimentos 2015/2018, com um total geral de 12 000,00€ ( 

doze mil euros), e Grandes Opções do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2016, 

com um total geral de 240 786,00€ ( duzentos e quarenta mil setecentos e oitenta e seis euros).---- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Casa do Povo de Aveiras de Cima, com o valor de 

200,00€ ( duzentos euros), pela cedência das instalações, para os seguintes eventos, Rainha das 

Vindimas e Trapos Palavras e Movimentos.----------------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, mandar instalar o contador para a iluminação dos Presépios, 

nos Cabeço dos Asnos, Estrada da Ameixoeira e Estrada da Caneira.----------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 14ª. alteração à despesa no valor de 3 100,00€ ( 

três mil e cem euros) e a 4ª. alteração ao PPI no valor de 2 500,00€ ( dois mil e quinhentos euros). 

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____________________________________ 


