
 

Ata nº 54/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 05 

de Novembro 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 22 de Outubro de 2019. 

 2 – Pedido de apoio para deslocação do Grupo “ Cantares de Sempre” 

 3 – Pedido do Salão Nobre da Junta de Freguesia pelo SNMMP 

 4 – Pedido de carrinha de 9 Lugares para o Aveiras de Cima Sport Clube 

 5 - Orçamento para pintura do Mercado Diário. 

 6 – Aquisição de 20 cinzeiros para colocar na Freguesia. 

 7 – 9ª Alteração à despesa. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 22 de Outubro de 2019.- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 200,00€ (duzentos euros) para uma 

deslocação a Elvas, o Grupo “ Cantares de Sempre” da Filarmónica Recreativa de 

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

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o salão Nobre da Junta de Freguesia, à 

Direção do SNMMP, no dia 9 novembro pelas 16h.------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de nove lugares, ao Aveiras de 

Cima Sport Clube, no dia 9 de Novembro, para a deslocação a um jogo da equipa de 

infantis.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar a pintura do Mercado Diário ao Srº. 

Francisco Agostinho, pelo valor de 7820,00€ ( sete mil oitocentos e vinte euros)+ Iva.- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 20 cinzeiros, à empresa Bricantel, no valor 

de 1062,72 (mil e sessenta dois euros e setenta e dois cêntimos), para colocar em vários 

locais da freguesia.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 9ª. alteração á despesa.----------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

---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 Secretário 

_________________________ 

 

O Tesoureiro 

                                                _______________________ 


