
 

Ata nº 81/2020 

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

de Dezembro 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 e Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro, a 

Secretária, Cindy Narciso, não compareceu por motivos de saúde.--------------------------- 

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

Não se registaram presenças/intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 24 de Novembro de 2020. 

      2 – Manter a isenção de 50% nas rendas das lojas no Mercado Diário, até Junho de 

2021. 

     3 – Aluguer da arrecadação nº. 2 do Mercado Diário à Empresa Tufipema 

     4 – Apoiar a Cruz Vermelha do Núcleo de Aveiras de Cima 

     5 – Tolerância de Ponto nos dias 23, 24 e 31 de Dezembro, referente ao Natal e Ano 

Novo. 

    6 – Pedido de apoio jurídico à Drª. Teresa, Para que a ASRLVT colaboração na 

intervenção de pintura do Edifico onde está instalado a US de Aveiras de Cima.   

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

--- 1 – Deliberou, por maioria, aprovar a ata da reunião de 24 Novembro de 2020.----- 

--- 2 - Deliberou, por maioria, manter a isenção de 50% devido à Covid 19,das rendas 

de todas as lojas do Mercado Diário até Junho de 2021.--------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por maioria, concessionar a arrecadação nº. 2 do Mercado Diário à 

Empresa Tufipema pelo valor mensal de 50,00€ ( cinquenta euros).------------------------- 

--- 4 - Deliberou, por maioria, aprovar um apoio de 313,68€ (trezentos e treze euros e 

sessenta e oito cêntimos)+IVA, para a estampagem do logótipo no novo fardamento da 

Cruz Vermelha – Núcleo  de Aveiras de Cima.-------------------------------------------------- 

--- 5 - Deliberou, por maioria, atribuir tolerância de ponto nos dia 23 à tarde e dias 24   e 

31 de Dezembro, aos funcionários da Junta de Freguesia, referente ao Natal e Ano 

Novo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, pedir apoio jurídico à Drª. Advogada Teresa 

Conceição, para tentar resolver a situação da colaboração financeira da ARSLVT nas 

pinturas do edifício onde está a funcionar a US de Aveiras de Cima.---------------------- 

---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 

______________________ 

O Tesoureiro 

_________________________ 


