
1 

 

Ata nº 65/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 01 de março 

de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 16 de fevereiro de  2016. 

 2 - Cedência da sala de reuniões do Mercado Diário à Casa do Benfica de Aveiras de           

Cima.  

 3 - Cedência do Salão Nobre na Sede da Junta de Freguesia a pedido da Srª. Helena 

Mata. 

 4 - Concessão de um terreno no Cemitério de Aveiras de Cima ao srº. António Camilo 

Rodrigues. 

 5 – Rescisão do contrato de concessão da loja nº. 15 e arrecadação nº. 2 do Mercado 

Diário. 

6 – Pedido de apoio da Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa. 

7 – Concessão da titularidade de dois terrenos no Cemitério em nome de Ezequiel Pereira 

Ferraz. 

8 – Abate nº. 1/2016 – roçadora. 

9- Aprovação da 3ª Alteração Orçamental à despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 16 de fevereiro de 2016.------------ 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala de reuniões do Mercado Diário à Casa do 

Benfica para realização da Assembleia Geral, no dia 18 de março pelas 20h30m.--------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia à srª. Helena 

Mata, para em conjunto com 60 pais e uma advogada proceder à assinatura de documentos 

relacionados com uma visita de estudo dos seus educandos .---------------------------------------------   

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2,

 localizado no Cemitério 

de Aveiras de Cima, Talhão 11, Rua I, Cova 1, ao srº. António Camilo Rodrigues, para sepultura 

perpétua  da sua mãe, Ermelinda Rodrigues  Oliveira.----------------------------------------------------- 

--- 5 - Deliberou, por unanimidade, aceitar a rescisão da concessão da loja nº. 15 e arrecadação nº. 

2 do Mercado Diário, a partir do mês de Abril , sendo no mês de março gozada a caução.----------- 

--- 6 – Deliberou , por unanimidade, oferecer um troféu à Associação Desportiva  e Cultural dos 

Casais da Lagoa, para as prova de atletismo a realizar na 5ª. feira da Ascenção.-----------------------   
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade de dois terrenos com 

2m2, localizado no Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 3 Rua A/B Cova 9 e no Talhão 3 Rua 

A/B Cova 1, em nome de Ezequiel Pereira Ferraz, para o nome de sua filha, Maria do Céu Silva 

Moço Varino.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, abater ao inventário a roçadora com o número 723, avariou e 

não têm reparação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª. Alteração Orçamental à despesa no valor de 

100,00€ (cem 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____________________________________ 


