
 

Ata nº 88/2021 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia  16 

de Março de 2021.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------------ 

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente, Cindy Bento Narciso, Secretária e Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.---------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------- 

1-   A Srº. Maria Leonilde Farinha Noronha, moradora da Rua Domingos Soares 

Adrião, nº. 18, 2050 – 101 Aveiras de Cima, partilha que não tem disponibilidade 

financeira para adquirir uma sepultura perpétua. Partilha também que neste 

momento se encontrar a passar dificuldades financeiras e que não está a conseguir 

obter ajuda por parte da Segurança Social. 

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------- 

      1 - Votação da Ata Ordinária de 02 de Março de 2021.----------------------------------- 

      2 – A Cruz Vermelha vai reiniciar a equipa de Resgate e Salvamento e solicitam o  

espaço das Malhadinhas de modo a formação prática nos dias 28/03, 03/04 e 

10/04 de 2021. 

     3 -  O sr. José Manuel Clemente da Silva pretende doar à sr. Matilde Pratas Ferreira 

a sepultura no talhão 6, rua AZ, cova 4. 

     4 – Pedido de Salão Nobre pelo Aveiras de Cima Sport Clube. 

     5 – Rendas do Mercado Diário – Isenção de rendas devido ao COVID19 

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

--- 1 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 02 de Março de 2021. 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço das Malhadinhas à Cruz Vermelha- 

Núcleo de Aveiras de Cima, para a realização de formação de uma equipa de Resgate e 

Salvamento, parte prática nos dias 28 de Março, 03 de Abril e 10 de Abril de 2021.------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a doação à Sra. Matilde Pratas Ferreira, do 

terreno no Cemitério no T-6, R- AZ, C-4, cujo proprietário é o Sr. José Clemente da 

Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o salão Nobre da Junta de Freguesia ao 

Aveiras de Cima Sport Clube, para a realização de uma reunião no dia 18 de Março de 

2021, às 21h.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, isentar em 50% do valor total da renda todas as 

lojas do Mercado Diário do pagamento da renda do mês de Abril, excepto a Casa do 

Benfica, que não está ainda em actividade. ------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

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

--- Eram vinte e duas horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.--- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente, 

Secretario e o Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente 

 

______________________ 

A Secretária 

 

_________________________ 

O Tesoureiro 

 

_________________________ 


