
 
Ata nº 46/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 09 

de Julho 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 25 de Junho de 2019. 

 2 – Pedido para cumprimento de trabalho comunitário a favor de Paulo 

Alexandre V. Ferreira. 

3 - Publicação de Edital, para concurso das lojas nºs 3/4 , do Mercado Diário. 

4 – Pedido de apoio da Cadel. 

5 – Aquisição de computador portátil. 

6 – Pedido de apoio para comprar casacos polares, para a equipa de karaté da 

Casa do Povo de Aveiras de Cima. 

 7 – Convite para o Aniversário da Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários de Alcoentre. 

8 – Convite da União de Freguesias Manique Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, 

para um almoço pré–histórico. 

9 – Pedido do Agrupamento Vale Aveiras, para elaboração de um CEI para uma 

funcionária para o Jardim de Infância. 

10 – Pedido de cessação do contrato da lojas nºs  3 / 4 no Mercado Diário. 

11 – 5 ª. alteração à despesa 

12 – 3ª. alteração do PPI 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 25 de Junho de 2019.---- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido efectuado pelo Técnico de 

Reinserção Social, no sentido de trabalho comunitário a favor de Paulo Alexandre 

Vidais Ferreira, como forma de pagamento de uma multa.------------------------------------ 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, lançar em hasta publica a Lojas nºs. 3/4 , no 

Mercado Diário, pelo valor 2 400,00€/ano, para o ramo de Restauração, as propostas 

serão apresentadas em carta fechada, até ao dia 23 de Julho às 17h30m, na sede da Junta 

de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------ 



--- 4 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma caixa de papel, fotocópia A4 / 80grs , 

pelo valor de 75,00€ (setenta e cinco euros), para apoiar à Cadel (crianças com 

deficiência).------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir um computador portátil à Empresa 

Inforcima, pelo valor de 645,00€ + Iva (seiscentos e quarente e cinco euros).-------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquiri à Sandra Silva, 35 casacos polares pelo 

valor unitário de 17,50€ +iva, onde será impresso o Brasão da Junta de Freguesia de 

Aveiras de Cima, para a equipa de Karaté da Casa do povo de Aveiras de Cima.---------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ser o Tesoureiro a marcar presença no Aniversário 

da associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Alcoentre.---------------------------- 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, ser o Presidente a marcar presença, num almoço 

pré–histórico, a realizar se no dia 13 de Julho junto à Delegação de Vila Novo de S. 

Pedro, a convite da União de Freguesias Manique Vila Nova de S. Pedro e Maçussa.---- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, avançar com o pedido do projecto CEI, para uma 

funcionária para o Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, destacada para o jardim de 

Infância.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de cessação do contrato das lojas 

nªs 3 / 4 do Mercado Diário, sendo que no mês de Agosto será gozada a caução.---------  

--- 11 -  Deliberou, por unanimidade aprovar a 5ª. alteração à despesa.---------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, a 3ª. 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 

                                                __________________________ 


