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Ata nº 76/2016 

 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 02 de agosto 

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 19 de julho de  2016. 

 2 – Pedido de apoio para a Festa de  Aniversário da Filarmónica Recreativa de Aveiras 

de Cima. 

 3 – Pedido do Parque de Merendas das Malhadinhas pela a Associação de Caçadores de 

Vale Paraíso. 

 4 – Pedido da sala nº. 8  do Mercado Diário para um Workshops de Maquilhagem  

 5 – Pedido das Baias pela Comissão de Festas de Manique do Intendente 

 6 – 9ª Alteração Orçamental à despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 19 de julho de 2016.---------------- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder três baias e três contentores do lixo à Filarmónica 

Recreativa de Aveiras de Cima, para a Festa de Aniversário que se realiza no dia 11 de agosto de 

2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 –Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas à Associação de 

Caçadores  de Vale Paraíso, par um almoço convívio no dia 21 de agosto de 2016.------------------- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8  do Mercado Diário à Srª. Ana Fialho, para 

um Workshops de Maquilhagem, que se realiza no dia 11 de agosto pelas 19,00h.--------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido das baias à Comissão de Festas de 

Manique do Intendente, para os dias 12/15 agosto de 2016, porque já estavam cedidas para outro 

evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.000,00€ (dois mil euros).------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.----------------- 
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--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          O Presidente ___________________________________ 

 

    O Secretário ___________________________________ 

 

O Tesoureiro___________________________________ 


