
 

Ata nº 06/2013 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 10 de 

dezembro de 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 e Horácio Manuel Patrício 

Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1 - Votação da ata ordinária de 26 de novembro 2013 

      2 – Oferta de Bolo-rei aos funcionários 

      3 – Mudança da Loja Social  

 4 -  Cedência de equipamento de som à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima 

 5 – Cedência de equipamento de som ao centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima 

 6 – Tolerância de Ponto de Natal e Ano Novo 

 7 – Concessão da arrecadação nº. 1 do Mercado Diário.  

  

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 26 de novembro de 

2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, oferecer um Bolo-rei aos funcionários da Junta de Freguesia 

e Centro de Emprego, no dia 23-12-2013.-------------------------------------------------------------------- 

  --- 3 – Deliberou, por unanimidade, mudar a Loja Social instalada na loja nº. 15 do Mercado 

Diário, para a loja nº. 2, por esta ser mais espaçosa.------------------------------------------------------- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som da Junta de Freguesia, à 

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, para o seu Concerto de Natal, a realizar no dia 15 

dezembro .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 5 – Deliberou, por unanimidade ceder o equipamento de som da Junta de Freguesia, ao 

Centro Social e Paroquial, para a sua Festa de Natal, a realizar no dia 22 dezembro .--------------- 

 --- 6 – Deliberou, por unanimidade, à semelhança da decisão tomada pela Câmara Municipal, 

conceder tolerância de ponto no dia 24 e a tarde de dia 31 dezembro à tarde, a todos os 

funcionários e colaboradores da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------  
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, concessionar a arrecadação nº. 1 do Mercado Diário,  a 

Patrícia Alexandre Tomaz Mirradinho, a partir de 1 de Janeiro de 2014, pelo valor mensal de 

15,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---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____________________________________    
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