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Ata nº 75/2016 

 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 19 de julho 

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 05 de julho de  2016. 

 2 – Rescisão do contrato de concessão da loja nº. 7  do Mercado Diário. 

3 – Rescisão do contrato de concessão da loja nº.11  do Mercado Diário 

 4 – Cedência da loja nº 8 do Mercado Diário ao Srº. Ricardo Martins  

 5 – Empréstimo das tendas ao Município. 

 6 – Apoio à Comissão de Festas do Vale Coelho. 

 7 - Aprovação da  8ª. Alteração à despesa. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 05 de julho de 2016.---------------- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, aceitar a rescisão da concessão da loja nº. 7 do Mercado 

Diário, a partir do mês de julho, sendo gozada a caução paga no inicio da concessão.--------------- 

--- 3 –Deliberou, por unanimidade, aceitar a rescisão da concessão da loja nº. 11 do Mercado 

Diário, a partir do mês de julho, sendo gozada a caução paga no inicio da concessão .--------------- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, ceder a loja nº 8 do Mercado Diário no dia 30 de julho, das 9h 

até às 13h, ao Srº. Ricardo Martins a titulo gratuito, a fim de apresentação de projeto empresarial.- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, emprestar ao Município de Azambuja duas tendas 3x3 e uma 

4x8 para o evento das comemorações do centenário da força área.-------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Comissão de Festas do Vale Coelho com o valor de 

350,00 € (trezentos e cinquenta euros) para ajudar a custear as despesas com a  Festa Anual.---- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 8ª. alteração à despesa no valor de 1500,00€ ( mil e 

quinhentos 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___________________________________ 


