
 
 

Ata nº 30/2018 

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

de Novembro 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 13 de Novembro de 2018. 

 2 – Pedido de iluminação de Presépio do Vale Coelho 

 3 – Pedido de apoio para Festa de Natal a realizar nos Casais Vale Brejo 

 4 – Emissão de Alvará de terrenos no cemitério 

 5 – Pedido de apoio do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima 

 6 - Jantar de Natal da Junta de Freguesia.  

 7 – 9ª. Alteração à despesa 

 8 - 2ª. Alteração do PPI 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 13 Novembro de 2018.- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, fazer o pedido de contador para a ligação da 

iluminação do Presépio no Vale Coelho.--------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar logisticamente e monetariamente a Festa de 

Natal do Vale Brejo, no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros).------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, a emissão de 2 Alvarás de terrenos do Cemitério ( 

T- 3 R-Z C-10 e T- 3 R-Z C-11), em nome de Delfina da Conceição Cardoso, pagando a 

devida taxa.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 - Deliberou, por unanimidade, apoiar com 200,00€ (duzentos euros), o Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, na aquisição de camisolas, será 

estampado o Brasão da Freguesia.----------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, realizar o Jantar de Natal, no dia 15 de Dezembro 

no Restaurante o Moinho, para o executivo os funcionários e colaboradores.--------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 9ª. Alteração à despesa no valor de 

4 900,00€ ( quatro mil e novecentos euros).------------------------------------------------------ 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Alteração ao PPI, no valor de 500,00€ 

(quinhentos 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 

 

__________________________ 


