
 
Ata nº 70/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 

de Julho 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 23 de Junho de 2020. 

      2 – Pedido de limpeza do espaço da Festa do Vale Coelho, pela Comissão da Festa. 

      3 - Convite para o Compromisso de Honra da Delegação da Cruz Vermelha de 

Aveiras de Cima. 

      4 – Pedido da tenda grande pelo Lar N. Srª. da Purificação de Aveiras de Cima. 

      5 – Pedido do Púlpito e aparelho de som, pela Delegação da Cruz de Aveiras de 

Cima.  

      6 – Pedido de apoio de Daniel Alexandre Joina Marques, para o desporto que 

pratica. 

      7 – Pedido de apoio da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para pintura ou mão de 

obra, do edifício.  

      8 – Pedido de apoio para camisolas do AveirasRunners. 

      9 – Pedido de apoio do Aveiras de Cima Sport Clube, para a elaboração de um 

projecto de eletricidade. 

    10 – Propostas apresentadas em carta fechada, para a aquisição do Dumper. 

    11 - Desistência da proposta para aquisição do Dumper apresentada pelo srº. António 

M. Batista, passando assim para a segunda proposta mais alta.------------------------------- 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 23 Junho de 2020.------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Comissão da Festa do Vale Coelho, na 

limpeza do terreno onde é feita a Festa Anual.--------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ser o Presidente da Junta a marcar presença na 

Cerimónia de Compromisso de Honra da Delegação de Aveiras de Cima, a realizar no 

dia 12 Julho no Centro Cultural e Social de Vale Brejo.---------------------------------------

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, ceder a tenda grande ao Lar N. Srª. da Purificação 

de Aveiras de Cima, até dia 23 de Julho.--------------------------------------------------------- 



--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o púlpito e a aparelhagem de som para a 

Cerimonia de Compromisso de Honra da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa.------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Daniel Alexandre Joina Marques, com 

250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para o formação do deporto que pratica.----------  

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, solicitar à Direção da casado Povo para que esta, 

faça o pedido de orçamento para a pintura ou mão-de-obra, para pintar o exterior do 

edifício e apresentar à Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 384,38€ (trezentos e oitenta e quatro 

euros e trinta e oito cêntimos) o Aveiras Runners, com a aquisição de camisolas, para 

utilizar em provas e levar o nome da freguesia para fora.-------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 500,00€ (quinhentos euros) + iva, para a 

elaboração de um projecto de electricidade, para o Parque Desportivo do Aveiras de 

Cima Sport Clube.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, vender o Dumper pelo valor de 4 560,00€ (quatro 

mil quinhentos e sessenta euros), ao Srº. António Maria Batista, que apresentou a 

proposta mais alta, das três apresentadas.--------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a desistência do Srº. António Maria Batista, 

para a aquisição do Dumper, sendo este quem a apresentou a proposta mais alta, assim 

sendo passou de imediato para a segunda proposta mais alta, tendo esta o valor de 

4 060,00€ ( quatro mil e sessenta euros), apresentada pelo srº. Manuel Narciso.----------- 

---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 

 

__________________________ 


