
Ata nº 40/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 16 

de abril 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 Ordinária de 02 de abril de 2019. 

 2 – Protocolo com o Agrupamento Vale Aveiras 

  3 - Apoio à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima no evento carrinho de 

rolamentos e Festa Anual. 

 4 – Apoio à Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa no 

apoio ao peregrino. 

  5 – Pedido de carrinha de 9 lugares para apoio a um grupo de Aveiras de Cima 

de peregrinos ao Santuário de Fátima.  

 6 – Pedido de carrinha pelo Aveiras de Cima Sport Clube. 

   7 – Pedido para utilizar o Jardim Gomes Loureiro, pela Assembleia de Deus 

Pentecostal. 

  8 – Tolerância de Ponto da Páscoa. 

   9 – 3ª. Alteração à despesa   

  10 - 2ª. Alteração ao PPI 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 02 de Março de 2019.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, manter o Protocolo com O Agrupamento Vale 

Aveiras, que permite manter o horário de abertura e fecho do jardim de Infância.--------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, poiar com o material pedido para o evento de 

carrinhos de rolamentos. E atribuir um apoio monetário de 350,00€ (trezentos e 

cinquenta euros) para a Festa Anual, eventos organizados pela Filarmónica Recreativa 

de Aveiras de Cima.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 100,00€ (cem euros), a Delegação de 

Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, com o bjetivo de melhorar as condições 

de alimentação e emergência aos peregrinos a caminho do Sanitário de Fátima.---------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares para apoio a um Grupo 

de Peregrinos de Aveiras de Cima ao Santuário de Fátima.----------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares ao Aveiras de Cima, 

Sport Clube no dia 20 de Abril, para a deslocação da equipa infantis a um torneio.------- 



--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do jardim Joaquim Gomes Loureiro, 

à Assembleia de Deus Pentecostal em Aveiras de Cima, para realizar um evento de 

carácter juvenil, no dia 27 de Abril durante a tarde.--------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder a tolerância de Ponto aos funcionários e todos 

os colaboradores da Junta de Freguesia, por ocasião dos Festejos da Pascoa, no período 

da tarde do dia 18 de abril.-------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª. alteração à despesa.----------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. alteração ao PPI.------------------------- 

---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 

                                                __________________________ 


