
Ata nº 61/2020 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia  18 

de Fevereiro 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.---------------------------------------------------------------- 

--- Para ficar registado em ata, vieram apresentar-se à Junta de Freguesia os novos 

Órgãos Sociais da direcção da Casa do Povo de Aveiras de Cima. O Srº. Presidente da 

Casa do Povo referiu que quer quebrar o ciclo da anterior direcção nas relações entre 

partes e iniciar um novo ciclo, com mutua colaboração. 

Foi pedido apoio, mas sem resposta imediata, ajuda na pintura das instalações 

principalmente no pavilhão com o auxílio de uma funcionária da Junta de Freguesia, na 

recuperação do painel de azulejos da entrada. ---------------------------------------------------- 

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

--- 1 - Votação da Ata Ordinária de 04 de Fevereiro de 2020. 

--- 2 – Tolerância de ponto no dia 25 de Fevereiro. 

--- 3 - Pedido de apoio de Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de Cima. 

--- 4 – Pedido de suspensão de Mandato do Secretario da Junta de Freguesia. 

--- 5 – Pedido do espaço do Mercado Diário para o dia de Carnaval, pelo RTT. 

--- 6 – Pedido de som e carro para o desfile de Carnaval da Escola EB1 Aveiras de 

Cima. 

---  7 - Alteração à despesa e a Modificação ao PPI. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 04 de Fevereiro de 

2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, atribuir tolerância de ponto no dia 25 Fevereiro, dia 

de Carnaval aos funcionários da Junta de Freguesia.------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 150,00€ (cento e cinquenta 

euros) para apoiar a Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de Cima, na 

organização da Montearia aos Javalis.------------------------------------------------------------ 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a suspensão de mandato do Secretario do 

Executivo da Junta de Freguesia, por motivos de saúde, a partir do dia 01/03/2020 por 

período de um ano.----------------------------------------------------------------------------------- 

---5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário, para a usar como 

bar, no dia 25 de Fevereiro, dia de Carnaval, no Baile organizado pela Junta de 

Freguesia no Mercado Diário , depois do Corso Carnavalesco.------------------------------- 



--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o som e a carrinha da Junta de Freguesia, para 

animar o Desfile de Carnaval, organizado pela Escola EB1 de Aveiras de Cima, no dia 

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

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração à despesa e a Modificação ao 

PPI.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 

 

                                                _________________________ 


