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Ata nº 71/2016 

 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 24 de maio 

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 10 de maio de  2016. 

 2 – Apoio à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima – Festa Anual 

 3 -  Pedido de espaço do Mercado Diário para almoço convívio – Futebol dos Barrigas  

 4 – Pedido de apoio da  APODEF , para aquisição papel de fotocopia 

 5 – Pedido da sala reuniões do Mercado Diário à Oriflame 

 6 – Pedido da carrinha de 9 lugares – Agrupamento 524 Aveiras de Cima 

 7 – Alteração do contrato de manutenção informática da sede. 

 8 – Pedido de Estagio para 3 alunos da Escola EB 2,3 de Aveiras de Cima  

 9 – Aprovação da 1ª. Alteração à Receita  

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 10 de maio de 2016.---------------- 

--- 2 – Deliberou por unanimidade, apoiar monetariamente com  350,00€ ( trezentos e cinquenta 

euros) a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, organizadora da Festa Anual de 2016.-------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário ao  Futebol dos Barrigas 

de Aveiras de Cima, para a realização de almoço convívio no dia  05 de junhos de 2016.------------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma caixa de papel de fotocópia no valor de 70,00€ ( 

setenta euros), para apoiar a APODEF.----------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala de reuniões, do Mercado Diário à Oriflame para 

realização de um evento, ficando por ajustar o dia e hora .------------------------------------------------  

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da Alcateia 63 do Agrupamento 524 de 

Aveiras de Cima, da cedência da carrinha de 9 lugares, por esta já estar cedida para outro evento.- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aceitar as alterações do contrato de manutenção actual – da 

Empresa MP Consultadoria Informática. -------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, receber por um período de oito dias para estágio, 3 alunos dos 

cursos vocacionais da Escola EB 2,3 de Aveiras de Cima.------------------------------------------------ 

 

 



2 

 

 

 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Alteração à Receita no valor de 749,00€ ( 

setecentos e quarenta e nove 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 e 

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

 

          O Presidente ___________________________________ 

 

    O Secretário ___________________________________ 

 

O Tesoureiro___________________________________ 


