
 
 

Ata nº 78/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 27 

de Outubro 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 se registaram presenças/intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 13 de Outubro de 2020. 

      2- Aquisição de um Termoacumulador. 

      3 – Publicidade de Natal no Jornal e Rádio Valor Local. 

      4 – Pedido do Parque das malhadinhas para a Cerimónia das promessas do 

Agrupamento Escuteiros 524. 

       

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 13 Outubro de 2020.--- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, adquirir um termoacumulador “Termo Ariston Velis 

Wifi 100L), para as instalações da GNR de Aveiras de Cima, no valor de 399,00€ ( 

trezentos e noventa e nove euros) c/Iva incluído.  

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o pacote de publicidade do Jornal e Rádio 

Valor Local, a desejar as Boas Festas aos fregueses, ( 1 ¼ página a cores na edição de 

15 de Dezembro do Valor Local + e 8 spots diários nos meses de Novembro e 

Dezembro) pelo valor de 200,00€ ( duzentos euros).------------------------------------------- 

--- 4 Deliberou, por unanimidade ceder o Parque das Malhadinhas ao Agrupamento de 

Escuteiros 524, para a realização das Cerimónias das Promessas, no dia 31 de Outubro 

de 2020, apresentaram o Plano de Contingência para a celebração e a respectiva 

aprovação da Delegada da Saúde Pública.------------------------------------------------------- 

---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 

 

__________________________ 


