
 

Ata nº 89/2021 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia  30 

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------------------------------------------------------------------------- 

  Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 16 de Março de 2021. 

      2 -  Isenção das rendas do Mercado Diário - Covid 19 . 

      3 -  Faturação Electronica 

      4 – Colocação de vinil micro perfurado em 6 janelas da Junta de Freguesia. 

      5 – Pedido de apoio – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau. 

      6 – Valor Local – Oferta de Publicidade Institucional. 

      7 – Proposta nº. 2/2021 

      8 – Aquisição de cravos para a comemoração do aniversário de 25 Abril. 

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

 --- 1 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 16 de Março de 2021. 

 --- 2 - Deliberado, por unanimidade, isentar em 50% do valor total da renda todas as 

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

Benfica, que ainda não se encontra em actividade.---------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta da GlobalSoft das faturas 

electrónicas, no valor de 180,00€ (cento e oitenta euros). ------------------------------------ 

--- 4 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o orçamento do Ricardo Torres – 

Photographer, para a colocação de vinil microperfurado em 6 janelas, com as medidas 

de 90x90, sem impressão, no valor de 156,00€ (cento e cinquenta e seis euros) + Iva.--- 

--- 5 – Deliberado, por unanimidade, apoiar a Aparf – Associação Portuguesa amigos de 

Raoul Follereau, com 25,00€ (vinte cinco euros).----------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta do jornal Valor Local, para a 

publicação de ¼ de pagina a cores, mais 18 spots diários de rádio x 30 dias, no valor de 

200,00€ ( duzentos euros), alusivo a data comemorativa do 25 de Abril.-------------------- 

--- 7 – Deliberado, por unanimidade, conceder tolerância de ponto a todos os 

funcionários desta autárquica, pela ocasião da Páscoa, no período da tarde do dia 1 de 

Abril de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8- Deliberado, por unanimidade, adquirir um arranjo de cravo, para ser utilizado nas 

gravações das Comemorações do 25 de Abril.--------------------------------------------------- 



 

 

 

---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 

 

_________________________ 


