
 

Ata nº 49/2019 

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

de Agosto 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 13 de Agosto de 2019. 

 2 – Pedido de apoio para a Colónia de Férias – Centro Paroquial de Aveiras de 

Cima. 

3 - Adquirir pneus para o trator à Irseq. 

4 – Pedido para impressão de 6 manuais para à Delegação da Cruz Vermelha de 

Aveiras de Cima. 

5 – Pedido para utilização do Parque das Malhadinhas  

6 – Cedência de Terreno no Cemitério de Maria Martins Vitório. 

7 – Inscrições para a Eleição da Rainha das Vindimas. 

8 – Alteração à despesa e PPI. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 13 de agosto de 2019.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Centro Paroquial de Aveiras de Cima- 

Colonia de Férias, com 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para ajudar a fazer face as 

despesas com a estadia das crianças na Colonia.------------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir pneus para o trator (1200,00€)+Iva, à Irseq- 

pneus e serviços auto, lda.-------------------------------------------------------------------         

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a impressão de 6 manuais de TAS ( 

Tripulante de Ambulância de Socorro), para uma formação a iniciar na Delegação da 

Cruz Vermelha de Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque das Malhadinhas no dia 04/09/2019, 

para uma Festa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a titularidade do terreno no Cemitério, T- 12 ; 

R- A; C- 4, em nome de Maria Martins Vitório, onde se encontra sepultado seu irmão,  

Francisco Martins Vitótio, à cunhada Eva Paulo Gonçalves. --------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, organizar a Eleição da Rainha das Vindimas 2020, 

estão abertas as inscrições.-------------------------------------------------------------------------- 



--- 8 – Deliberou por unanimidade, aprovar a 6ª. alteração à despesa e a 4ª. alteração ao 

PPI.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas 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 Tesoureiro 

                                                _______________________ 


