
 
Ata nº 69/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23 

de Junho 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, Cindy Bento Narciso, Secretaria e Horácio 

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

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

Não há atendimento ao público, devido à situação de pandemia do COVID19 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 09 de Junho de 2020. 

      2 – Campanha da Cal 2020. 

      3 – Pedido de limpeza do logradouro – Casa da Mãe. 

      4 – Pedido para utilizar o recinto do Mercado Diário, pela Casa do Benfica. 

      5 – Pedido da Srª. Vanessa Paço, para venda ambulante de bens alimentares num 

espaço público da freguesia.  

     6 - Rendas do Mercado Diário – Isenção de rendas devido à COVID19.  

    7 – Pedido de limpeza, do pátio da Escola do Vale Brejo. 

    8 – Pedido do Peter´s Gym para utilizar a via pública para efectuar aulas Outoor. 

    9 – A Câmara Municipal pediu parecer para nome de uma rua, nos Casais das 

Inglesas. 

10 – Pedido do Parque de Merendas das Malhadinhas pelo CNE 524. 

11 - Renovação do Protocolo entre a Junta de Freguesia e a Casa do Povo de Aveiras de 

Cima. 

 12 – Oferta de Tendas à Associação de Bombeiros Voluntários de Alcoentre. 

 13 – Alteração Orçamental à 4ª. despesa e ao PPI. 

 14 - Transmissão de titularidade de terreno no Cemitério – Manuel Mata Corrêa. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 09 Junho de 2020.------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, colaborar com a Câmara Municipal na distribuição 

da Cal, de Julho a Setembro 2020, vamos buscar e fazemos a distribuição na nossa Sede 

da Junta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, efectuar a limpeza, no logradouro da Casa Mãe.----- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da Casa do Benfica, para a 

utilização do recinto do Mercado Diário, para instalar uma esplanada e uma televisão, 

para assim se cumprir a orientações da DGS, em relação à distância de segurança.------- 



--- 5 -  Deliberou, por unanimidade, informar que o pedido efectuado pela Srª. Vanessa 

Paço, para vender no espaço público, não é do âmbito da Junta de Freguesia, 

informámos a srª. Vanessa que estamos disponíveis para oferecer apoio relativamente à 

distribuição de bens alimentares.------------------------------------------------------------------- 

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, continuar a isentar as seguintes lojas do Mercado 

Diário, do pagamento da renda do mês de Julho; isenções a 100% ao Centro de Estudo, 

todas as outras lojas vão pagar 50% da renda, devido à COVID 19.------------------------ 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, efectuar a limpeza do pátio da Escola do Vale Brejo, 

pedido efectuado pelo srº. Diretor do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras.------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, informar o Peter`s Gym, que o seu pedido para 

efectuar as aulas Outdoor, relativamente à ocupação via publica, Parque de 

Estacionamento junto ao ginásio, este assunto tem que ser remetido à Câmara 

Municipal, visto esta ser uma competência da mesma, quanto ao pedido do espaço do 

Mercado Diário, foi indeferido, porque neste momento já está cedido à Casa do Benfica, 

enviamos ainda ao Peter´s Gym as orientações da DGS, relativamente a espaços 

desportivos fechados e ao ar livre.----------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável sobre a denominação da 

Rua Nova das Inglesas - Casais das Inglesas. --------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque das Malhadinhas ao Agrupamento 

de Escuteiros 524 – Exploradores, para realizar o encerramento da época escutista 

2019/2020.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---11 - Deliberou por unanimidade, a renovação do Protocolo entre a Junta de Freguesia 

de Aveiras de Cima, e a Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a escola de Folclore, 

que a seguir se transcreve: 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Junta, e aqui 

representada pelo seu Presidente, Sr. António Rodrigues Torrão, com poderes para o ato e a --- 

----- CASA DO POVO DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Casa do Povo, e aqui 

representada pelo seu Presidente, José Manuel Isidoro Pratas, com poderes para o ato.---------- 

---- Considerando que,--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Actividades Recreativas, Culturais e 

Desportivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As Colectividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras fundamentais na 

dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos livres.----------------------------- 

3. A avaliação direta das necessidades da Casa do Povo e após pedido de apoio 

apresentado por esta, foi deliberado em 23-06-2020, conceder um apoio financeiro no 

valor de 1.200,00 €, a pagar em tranches trimestrais de 300,00 €.------------------------- 

---- Acordam em celebrar o presente Acordo, que se rege pelas seguintes cláusulas:------------- 

---- Primeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



---- A Junta disponibiliza a verba de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) a pagar trimestralmente, 

em tranches de 300,00€ (trezentos euros) com inicio em 01 janeiro de 2020 e termo em 

31 dezembro de 2020 para ser aplicada na integração da escola de Folclore no grupo adulto.  

---- Segunda.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Casa do Povo compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na 

Formação de Escola de Folclore.----------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Rancho Folclórico da Casa do Povo efetuará 2 atuações gratuitas.----------------------------- 

---- Quarta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso a Casa do Povo não realize as acções inerentes ao presente ACORDO, a Junta terá 

direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do Acordo.----------------- 

---- Aveiras de Cima, 25 de Junho de 2020. --------------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, presentear a Associação de Bombeiros Voluntários 

de Alcoentre, com uma tenda, adquirida à empresa Cobersun.-------------------------------- 

--- 13 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. alteração Orçamental à despesa e ao 

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

--- 14 – Deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de Transmissão de Titularidade de 

um terreno do cemitério, no T-9 R-E C-1, em nome de Manuel Mata Correia, de acordo 

com a autorização das herdeiras do mesmo, para o nome de seus sobrinhos, Jorge 

Manuel Correia Neves e Carla Maria Correia Neves, o processo está arquivado nos 

serviços. 

---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, Presidente, 

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

 

O Presidente  

 

______________________ 

A Secretaria 

 

                                                _________________________ 
O Tesoureiro 

 

__________________________ 


