
 

Ata nº 94/2021 

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

de Junho 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 25 de Maio de 2021. 

      2 – Pedido de cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia ao partido CHEGA, 

para reunião no âmbito das Eleições Autárquicas. 

     3 – Pedido de cedência de duas roçadoras por parte do Aveiras de Cima Sport Club. 

     4 – Pedido de cedência do Parque das Malhadinhas por parte do CNE- 524 Aveiras 

de Cima. 

     5 – Isenção das rendas do Mercado Diário. 

     6 – 4ª. alteração da Despesas e 3ª. alteração ao PPI. 

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

 --- 1 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 25 de Maio de 2021.— 

--- 2 - Deliberado, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, ao 

Partido politico CHEGA, para a realização de uma reunião no âmbito das Eleições 

Autárquicas, no dia 16 de Junho, às 16 horas .--------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberado, por unanimidade, ceder duas roçadoras ao Aveiras de Cima Sport 

Club, para a limpeza envolvente ao campo de futebol.----------------------------------------- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas, ao 

CNE – Agrupamento de Escuteiros 524 de Aveiras de Cima, para a realização a 

Cerimónia das Promessas, no dia 3 de Julho de 2021. ----------------------------------------- 

 --- 5 – Deliberado, por unanimidade, isentar em 50% a renda de todas as lojas do 

Mercado Diário para o mês de Julho.------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 4ª. alteração á despesa e a 3ª. 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, 

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

O Presidente  

 

_______________________ 

A Secretária 

 

_________________________ 

O Tesoureiro 

 

_________________________ 


