
 
Ata nº22/2018 

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

de agosto de 2018.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------------  

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

 1 - Votação da Ata Ordinária de 24 de Julho de 2018. 

 2 – Concessão de terreno para construção de túmulo no Cemitério. 

 3 – Concessão de terreno no Cemitério. 

 4 – Apoio à Comissão de  Festas Anual dos Casais Vale Coelho. 

 5 – Cedência do Parque das Malhadinhas  

 6 – Cedência do Parque das Malhadinhas 

 7 – 4ª Alteração Orçamental à Despesa 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 24 julho de 2018.-------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno no Cemitério, ao Srº. 

Ramiro Paulo Pereira, para a construção de um túmulo.--------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido efectuado pela Srª. Soraia dos 

Santos Morais, para a concessão do terreno no Cemitério, T- 14; R- G; C- 4, onde se 

encontra sepultada a sua avó, porque já existe um requerimento do viúvo da falecida em 

questão, a solicitar a transladação do corpo.------------------------------------------------------ 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário no valor de 350,00€ ( 

trezentos e cinquenta euros), à Comissão de Festas do Vale Coelho, para a sua Festa 

Anual.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque das Malhadinhas, à Junta de 

Freguesia de Aveiras de Baixo, para a realização de um almoço convívio no dia 1 de 

Setembro 2018.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque das Malhadinhas, à associação de 

Caçadores de Vale Paraíso, para a realização de um almoço convívio no dia 19 de 

Agosto 2018.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª Alteração Orçamental à Despesa, no 

valor de 2.100€ (dois mil e cem euros).---------------------------------------------------------- 



--- 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 Secretário 

e Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

 O Presidente __________________________________ 

 

           O Secretário ___________________________________ 

 

                                 O Tesoureiro ___________________________________ 


