
Ata nº 34/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 22 

de Janeiro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 Extraordinária de 08 de Janeiro de 2019. 

 2 – Hasta pública da loja nº. 15, concessão para o ramo de Barbearia. 

 3 – Hasta pública da loja nº. 15. 

 4 – Obras de melhoramento nas instalações da GNR. 

 5 – Substituição de painéis de lâmpadas Led para o refeitório da Junta de 

Freguesia. 

 6 – Abono de família a favor de Mariana Martins de Oliveira. 

 7 - Apoio à Cadel. 

 8 - O Centro Social Recreativo e Cultural do Vale Brejo, solicita o som para a 

realização de uma Festa do seu aniversário. 

 9 – Apoio ao Resgate TT – 5º. Resgate ao Porco. 

10 – Apoio à Delegação da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima. 

11 – Apoio à Casa do Povo de Aveiras de Cima – corte de árvores. 

12 – Proposta de acordo de processo Nº. 174/14.3T9LRS, pela Drª. Teresa 

Conceição, para arquivo. 

13 – Informação da Junta de Freguesia - campas desmontadas.  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 08 de Janeiro de 2019.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, concessionar a loja nº. 15, do Mercado Diário, ao 

Srº. Rui Miguel Rodrigues Pêgas, que apresentou uma base de licitação de 97,50€ 

(noventa e sete euros e cinquenta cêntimos)/mês, para o ramo de Barbearia.--------------- 

 --- 3 - Deliberou por unanimidade, não concessionar a loja nº. 15 do Mercado Diário, à 

Srº. Elisete Carvalho Pais da Silva, por esta ter apresentado uma base de licitação 

inferior ao outro concorrente.----------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por maioria, com um voto de abstenção do Presidente da Junta 

António Torrão, adjudicar as obras de melhoramento nas instalações da GNR, ao srº. 

José Rafael Torrão, pelo valor de 3070,00€ ( três mil e setenta euros).---------------------- 



--- 5 – Deliberou, por maioria, com um voto de abstenção do Secretário da Junta, Luís 

Falacho, adquirir à NazAveiras, painéis de lâmpadas Led, para colocar no refeitório da 

Sede da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, efectuar o pagamento do abono de família à Maria 

Martins de Oliveira, filha da funcionária Isabel Maria C. Martins, no valor de 618,21 € 

(seiscentos e dezoito euros e vinte e um cêntimos), com retroactivos do ano de 2017( 

Outubro, Novembro e Dezembro) e o ano completo de 2018, uma vez que a mesma está 

a frequentar o ensino superior desde 10/2017.--------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma caixa de papel, à Cadel – Instituição 

de crianças com deficiência, como forma de apoio. -------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder o som ao Centro Social Recreativo Cultural 

do Vale Brejo, para a sua festa de Aniversário.-------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o resgate TT , no seu evento 5º. Resgate ao 

Porco, com o seguinte material, 200 sacos, 2 tendas e o pórtico.------------------------------ 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, ceder as instalações do Mercado Diário à  

Delegação da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, para a Cerimónia do Juramento e 

Compromisso de Honra a realizar no dia 27 de  Janeiro pelas 11h.--------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, colaborar com o corte de árvores no jardim da 

Casa do Povo de Aveiras de Cima, a seu pedido.----------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de negociação da advogada  Drª. 

Teresa Conceição, sobre o processo nº. 174/14.3T9LRS.-------------------------------------- 

--- 13 – Deliberou, por unanimidade, informar as agências funerárias da freguesia, que 

todas as campas desmontadas devem ser colocadas junto aos muros do Cemitério.------- 

---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 

                                                __________________________ 


