
Ata nº 59/2020 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 21 

de Janeiro de 2020.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 07 de Janeiro de 2020. 

 2 – Apoio à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau 

 3 – Apoio a Miguel Seabra na participação do Campeonato Nacional de MX 

Ribatejo Motocross. 

 4 – Apoio ao atleta Daniel na participação da época desportiva de Ciclismo. 

 5 – Orçamento para um equipamento PC, para a secretaria. 

 6 – Pedido da sala nº. 8 do Mercado Diário, para Eleições da Comissão Politica 

do Partido Socialista. 

 7 – Abate nº. 1/2020 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 07 de Janeiro de 2020. 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 25,00€ (vinte cinco euros), à 

Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau.-------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 200,00€ (duzentos euros) o Miguel 

Seabra na sua participação do Campeonato Nacional de MX Ribatejo Motocross .------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), o 

atleta Daniel na participação da época desportiva de Ciclismo.------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir o PC NSI38100, no valor de 457,69€ 

(quatrocentos e cinquenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos) +iva, para substituir 

o PC da Maria dos Anjos.--------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Marcado Diário para efectuar 

as Eleições para a Comissão Politica do Partido Socialista, dia 31 de Janeiro de 2020 

das 18h às 22h.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, o abate nº. 1/2020 no inventário o UPS da Maria 

dos Anjos, inventariado com o número 727, avariou.------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

---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, 

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

O Presidente  

______________________ 

O Secretário 

________________________ 

O Tesoureiro 

                                                _______________________ 


