
 
Ata nº 74/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 01 

de Setembro de 2020.------------------------------------------------------------------------------ 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------------ 

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, 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 18 de Agosto de 2020. 

      2 – Cedência do espaço do Mercado Diário ao Peter´s Gym 

      3 - Rendas do Mercado Diário – Isenção de 50% das rendas devido à COVID19. 

      4 – Aquisição de Coletes Refletores. 

     5 – Abate nº. 4/2020  

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 18 Agosto de 2020.------ 

--- 2 – Ceder o espaço do Mercado Diário ao Petr´s Gym, às segundas e quartas - feiras 

das 18h30m às 20h30m, para a realização de Actividade Física.---------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, manter o pagamento de 50% da renda para todas as 

lojas do Mercado Diário, expeto o Cantinho dos Saberes que estava isento a 100% e que 

a partir de Outubro passará a pagar 50%, manter o pagamento de todas as rendas em 

50% de Outubro até Dezembro 2020, devido à COVID 19.----------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 50 coletes reflectores, para os funcionários, 

à Empresa Sandra Silva, no valor de 2,50€ (und) +Iva .--------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o abate nº. 4/2020, viatura Opel Corsa, com 

a matrícula 52-28-RA, inventariado com o número 248, foi vendida.----------------------- 

---Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando a Senhora Secretária deu por 

encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Secretario e o 

Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Secretaria 

 

                                                _______________________ 
O Tesoureiro 

 

__________________________ 


