
 
 

Ata nº 79/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 10 

de Novembro 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------------------------------------------------------------------------- 

1- O Atleta Daniel Marques informou o Executivo que iria ingressar nua equipa 

profissional, e questiona se a Junta de Freguesia está disponível para o ajudar na 

época do próximo ano. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 27 de Outubro de 2020. 

      2 – Pagamento de serviços de vídeo e fotografia à FotoMarques. 

      3 – Oferta de Natal a Colaboradores e Membros da Assembleia. 

      4 – Evento de S. Martinho. 

      5 – Aquisição de um equipamento Canon imageRunner Advance DX C5760i, para a 

secretaria. 

      6 – Pedido de informação à Anafre, relativamente ao registo, nos serviços dos 

corpos que são cremados. 

      7 – Apoio ao atleta Daniel Alexandre Joina Marques. 

      8 – Abate nº. 6/2020 

      9 – Abate nº. 7/2020    

     10 - 7 º. Alteração à despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 27 Outubro de 2020.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, pagar a 2ª. fatura  do serviço de vídeo e Fotografia à 

Foto Marques, no valor de 307,50€ (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos).-------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, oferecer uma sweat com capuz no valor de 13,50€ ( 

treze euros e cinquenta cêntimos) / unidade, a todos os colaboradores e Membros da 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, não realizar o evento de S. Martinho conforme os 

anos anteriores, devido à pandemia que estamos a viver.-------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da D`Impressão para adquirir um 

equipamento Canon imageRunner Advance DX C5760i, para substituir a que está na 

secretaria, atendendo que reduz os custos actuais.---------------------------------------------- 



 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, enviar um mail à Anafre, no sentido de nos 

informarem o procedimento em relação à forma como devemos registar a Cremação de 

corpos, no nosso programa de cemitérios. ------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o atleta Daniel Alexandre Joina Marques, 

com 250,00€ ( duzentos e cinquenta euros).----------------------------------------------------- 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o abate nº. 6/2020 : 

INFORMAÇÃO 
p/ Abate nº 6/2020 

Para os devidos efeitos se informa que as fotocopiadoras abaixo descritas, 
encontravam-se avariadas e obsoletas, pelo que foram entregues à firma Xeconxira, 
para abate. 

 Xerox DC1632 
 Xerox PE120 

Inventariadas respetivamente com os números 283 e 356. 
8 - Deliberou, por unanimidade, aprovar o abate nº. 7/2020 : 

INFORMAÇÃO 
p/ Abate nº 7/2020 

Para os devidos efeitos se informa que os bens abaixo indicados foram 
destruídos, por se encontrarem danificados: 

Nº Inventário Descrição 

310 Pulverizador 

311 Pulverizador 

406 Pulverizador 

710 Pulverizador 

711 Pulverizador 

736 Pulverizador 

744 Pulverizador 

244 Rebarbadora 

335 Rebarbadora 

308 Máquina lavar à pressão 

318 Máquina de soldar 

212 Martelo pneumático 

243 Martelo pneumático 

 

 
 
 

 

 



 

 

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 7ª. Alteração à despesa.--------------------- 

 ---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 

 

__________________________ 


