
 
 

Ata nº 47/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23 

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, Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro, 

tendo faltado, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário .--------------------------------------------  

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

 1 - Votação da Ata Ordinária de 09 de Julho de 2019. 

 2 – Representação do Presidente da Junta, na Viagem aos açores com o Rancho 

da Casa do Povo de Aveiras de Cima. 

 3 – Convite para Jantar de inauguração da Festa Anual de Aveiras de Baixo. 

 4 – Convite do Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo para o jantar do 

seu Festival. 

5 – Concessão da Loja nºs. 3/4 do Mercado Diário. 

6 – Autorização para transferência de proprietário de Alvará, de terreno no 

Cemitério. 

7 – Abate nº. 1/2019. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 09 de Julho de 2019.---- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ser o Presidente da Junta de Freguesia, fazer-se 

representar na viagem à Ilha do Faial – Açores, a acompanhar o Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Aveiras de Cima.---------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, informar a Comissão de Festas de Aveiras de 

Baixo, que não nenhum elemento do Executivo está disponível para marcar presença no 

Jantar de Inauguração dos Festejos.  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ser o Presidente da Junta a Marcar presença no 

jantar do Festival de Folclore do Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo.---------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, conceder a loja nº.3/4 do Mercado Diário ao sr. 

Fábio Alexandre Nascimento Simões para o ramo de Restauração, pelo valor mensal de 

200,00 € (duzentos euros).-------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de titularidade, do Terreno 

no Cemitério, T – 1 ; R- A; C- 6, em nome de Quitéria Marcelino Pratas, para o nome 

de seu filho, José Pratas dos Santos, o seu irmão Francisco Pratas dos Santos, abdicou 

do mesmo, o processo está arquivado nos serviços.--------------------------------------------- 



--- 7 – Deliberou, por unanimidade, abater ao inventário uma parafusadora com o 

número 731, desapareceu.---------------------------------------------------------------------------  

---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 e 

Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente  

____________________ 

 

 

O Tesoureiro 

                                                __________________________ 


