
 

Ata nº 93/2021 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia   25 

de Maio de 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente ,Cindy Bento Narciso, Secretária e Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.---------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------- 

  Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 11 de Maio de 2021. 

      2 – Aquisição de armários de arquivo – Sede da Junta de Freguesia. 

      3 – Pedido de Tenda, pela Direção Técnica do Lar Aveiras de Cima. 

      4 – Pedido de vários equipamentos pela direcção da Casa do Povo de Aveiras de 

Cima. 

      5 – Rendas do Mercado Diário. 

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

 --- 1 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 11 de Maio de 2021.— 

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, adquirir 2 armários para arquivo na sede da Junta 

de Freguesia, à Empresa Movixira no valor de 330,00€ ( trezentos e trinta e três euros) 

s/ Iva incluído.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, ceder a tenda grande, para a actividade que o lar 

vai realizar de 14 a 18 Junho2021.----------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, ceder os equipamentos pedidos pela Casa do Povo 

de Aveiras de Cima, para a Festa dos 50 º. Aniversário.-------------------------------------- 

--- 5 - Deliberado, por unanimidade, isentar a 50% as rendas de todas as lojas do 

Mercado Diário.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---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, 

Secretario e o Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente  

_______________________ 

A Secretária 

_________________________ 

O Tesoureiro 

_________________________ 


