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Ata nº 78/2016 

 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 30 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  16 de agosto de  2016. 

 2 – Proposta de Solução Xerox 

 3 – Apoio à Festa dos Casais Vale Coelho 

 4 – Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. 

 5 – Pedido de concessão de um terreno para construção de um jazigo, pelo sº. Rogério 

Pereira Seabra. 

 6 – Empréstimo do equipamento de som, para o evento no Centro Cultural Grandella. 

 7 – Trabalho Comunitário a favor da Freguesia- Vitor Manuel Pereira Agostinho 

 8 – Cessão do contrato de arrendamento da loja nº. 17 do Mercado Diário – Srª Paula 

Cristina Santos C. Abreu. 

 9 – Pedido de revisão do actual valor de arrendamento da loja nº. 5  do Mercado Diário- 

Maria Camila A. Botão. 

10  - Contrato de aluguer de fotocopiadora à Empresa Equitejo. 

11 -   11º. Alteração à despesa. 

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

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, informar a Xeconxira que não está interessado na Proposta de 

Solução Xerox, que esta apresentou.--------------------------------------------------------------------------

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Centro de Convívio dos Casais do Vale Coelho na 

realização da Festa Anual, com o empréstimo de duas tendas, e o equipamento de som.------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar Associação Humanitária dos Bombeiras Voluntários 

de Alcoentre com 300,00€ (trezentos euros), para ajudar nas custas das reparações dos quadros 

eléctricos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, conceder um terreno para a construção de um jazigo, ao Srª 

Rogério Pereira Seabra, este entrega à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima duas sepulturas que 

é proprietário, pagando a diferença entre o jazigo e as sepulturas.---------------------------------------- 
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, emprestar o equipamento de som para o dia 24 de Setembro, 

para um evento que se vai realizar no Centro Cultural Grandella.---------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido da Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais, para que o srº. Vitor Manuel Pereira Agostinho, cumpra obrigatoriamente 390 horas de 

trabalho comunitário.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8- Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de cessão do contrato da loja nº. 17 do 

Mercado Diário em nome de Paula Cristina Santos Correia Abreu, no próximo dia 30-09-2016, 

pedindo no entanto que lhe continue cedida a arrecadação nº. 4 por mais um ano.-------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, informar a concessionária da loja nº. 5 do Mercado Diário, 

que as alterações das rendas das lojas do Mercado Diário, serão efectuadas no mês de janeiro de 

2017, sendo que não se vai aumentar as rendas como tem acontecido nos anos anteriores e que as 

rendas acima dos 100,00€ ( cem euros) vão beneficiar  uma redução de 10%.------------------------- 

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, aprovar um aluguer de uma máquina fotocopiadora à 

empresa Equitejo. 

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 11ª. alteração à despesa no valor de 200,00€ 

(duzentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos 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___________________________________ 


