
 

Ata nº 86/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 15 de janeiro de 

2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.--------------------------------------------------------------- 

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, o Presidente, 

António Rodrigues Torrão, o Secretário, Luís Filipe Jorge Falacho e o Tesoureiro, Carlos Manuel 

Canteiro de Brito.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      1 - Votação da ata de 02 de janeiro 2013 

2–  Atribuição da Loja nº. 7 do Mercado Diário  

      3 – Atribuição da loja nº. 16 do Mercado Diário 

      4 – Cedência de aparelhagem sonora à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima. 

      5 – Apoio financeiro – Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau 

      6 – Publicidade Institucional / Rádio Voz Concelho Aveiras de Cima 

      7 – Atribuição de apoio com material de construção ao Rancho Folclórico Camponeses do Vale 

Brejo  

      8 – Rescisão do  contrato da loja nº. 10 do Mercado Diário – com efeitos a partir de  3 março 

2013 

      9 – Concessão de terreno no Cemitério de Aveiras de Cima – Isabel Martins de Abreu Paulo 

    10 -  Prestação de Serviços de Interesse Público – Luís Miguel Simões Almeida 

    11 – Desfile de Carnaval e Matiné no Mercado Diário 

    12 – 1º. Alteração Orçamental à Despesa 

    13 -  Mudança de titularidade do terreno no cemitério em nome para Casimiro de Silva  Narciso 

para Edite Fernanda Figueiredo S. S. Mendes   

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 02 de Janeiro 2013.----- 

 --- 2 –– Deliberou, por unanimidade, concessionar a loja nº. 7 do Mercado Diário, a Edgar Pratas, 

Unipessoal Lda, destinado a escritório e atendimento a clientes para serviços na área da informática, 

pelo valor anual de 1080,00€ .-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, concessionar a loja nº. 16 do Mercado Diário, a Patrícia 

Alexandra Tomás Mirradinho, e destina-se a uma oficina de bicicletas, pelo valor anual de 1080,00€.       

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a aparelhagem sonora, à Filarmónica Recreativa de Aveiras 

de Cima, para o espectáculo de teatro a realizar no dia 19 e 20 de janeiro.----------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio de 25,00€ à Associação Portuguesa Amigos de 

Raoul Follereau, para tratamento dos Leprosos.------------------------------------------------------------------ 
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--- 6 - Deliberou, por unanimidade, contratar os serviços de difusão sonora de publicidade institucional da 

Rádio Voz do Concelho/ Aveiras de Cima, durante o 1º. semestre  de 2013,  pagos em 2 prestações ( 

Março e Junho).------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com material de construção o Rancho Folclórico Camponeses 

do Vale Brejo, sendo este para a construção de uma arrecadação, ( 20 varas de ferro Eli aço 12mm; 10 

varas Ferro Eli aço 6mm; 1 palete de cimento; 1 carrada de areia de esboço).----------------------------------- 

--- 8 – Fica registado em ata , que a arrendatária da loja nº 10 do Mercado Diário, Srª. Maria do Céu de 

Almeida Agostinho, rescindiu o contrato da mesma com efeito a partir de 3 de março 2013.------------------ 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2 

, localizado no Cemitério de 

Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua C, Cova 1, a Isabel Martins de Abreu Paulo, para sepultura perpétua de 

seu pai, António Couceiro de Abreu.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Direcção de Reinserção Social – Santarém, para 

que o Srº. Luís Miguel Simões Almeida, pague uma multa em regime de PSIP- Prestação de Serviços de 

Interesse Público, correspondente a 35 horas, durante o período normal de trabalho.--------------------------- 

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, organizar o tradicional Desfile de Carnaval, no próximo dia 10-02-

2013, que culminará com Matiné no Mercado Diário, e atribuir um prémio de participação no valor de 

50,00€ a cada grupo constituído com 15 pessoas, no mínimo.------------------------------------------------------ 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aprovar  1º. Alteração à despesa no valor de 1400,00€ ( mil e 

quatrocentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 13 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade em nome de Casimiro da Silva 

Narciso, para o nome de Edite Fernanda Figueiredo Simões Santos Mendes, do terreno no Cemitério,  

talhão 10 rua L cova 9, sujeito ao pagamento da taxa prevista no Regulamento de Taxas, Tarifas e 

Preços.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.---------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, Secretário e 

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

 

   O Presidente ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________ 
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