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Ata nº 69/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26 de abril 

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 12 de abril de  2016. 

 2 – Cedência do Parque das Malhadinhas 

 3 – Cedência  da loja nº. 8 do Mercado Diário à Concelhia do PS 

 4 – Apoio ao Clube de Robótica da Escola E.B. 2,3 Aveiras de Cima 

 5 - Apoio às Turmas do 4º. Ano da Escola Básica de Aveiras de Cima para uma viagem 

de finalistas. 

6 – Aquisição de máquina de corta relva. 

7 - Aprovação da 6ª Alteração Orçamental à despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 12 de abril de 2016.---------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque das Malhadinhas, ao Srº. Nuno Morgadinho, 

para o dia 8 de maio de 2016.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário à Concelhia do PS – 

Partido Socialista para realização de acto eleitoral do Partido Socialista no dia 20 de Maio das 18 

h às 22 h.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 200,00€ ( duzentos euros) o Clube de Robótica da 

Escola E.B.2,3 de Aveiras de Cima, na aquisição de kits de robótica.----------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 150,00€ (cento e cinquenta euros), as turmas do 

4º. Ano da Escola Básica de Aveiras de Cima, para uma viagem de finalista nos dias 4 e 5 de 

Junho à Serra da Estrela.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir um corta relvas MB-448.1TX à Casa Montico, por 

este ter apresentado o melhor orçamento--------------------------------------------------------------------- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª. alteração à despesa no valor de 50,00€ ( 

cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 e 

Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

  O Presidente ___________________________________ 

 

   O Secretário ____________________________________ 

 

O Tesoureiro____________________________________ 


