
 

Ata nº 95/2021 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 06 

de Julho 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 15 de Junho de 2021. 

      2 - Pedido de adiantamento do pagamento do mês de Setembro por parte do atleta 

Daniel Marques. 

      3 – Pedido de cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia por parte da CDU para 

o dia 09 de Julho às 21h. 

      4 – Placas em madeira gravada para o Parque de Merendas das Malhadinhas.  

      5 – Pedido do Parque de Merendas das Malhadinhas, por parte da CDU, para o dia 

de 24 de Julho das 10h às 19h. 

      6 – Adenda aos contratos dos funcionários José Manuel e José Júlio. 

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

 --- 1 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 15 de Junho de 2021. 

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, pagar a ultima tranche do apoio ao Daniel 

Marques, para estágio que vai realizar na Serra da Estrela.----------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de freguesia ao 

partido politica CDU, para a realização de uma reunião dia 09 de Julho pelas 21h.------- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, adquiri 3 placas em madeira, com inscrição 

gravada, de indicação de Parque de Merendas – As Malhadinhas.---------------------------- 

--- 5 – Deliberado, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas – As Malhadinhas ao 

partido Politico CDU, no dia 24 de Julho, para a realização de uma iniciativa.------------ 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a adenda ao Contrato de Trabalho a Termo 

Resolutivo Certo em Funções Públicas, dos dois funcionários, José Manuel Toscano 

Correia e José Júlio Cesteiro Fernandes.----------------------------------------------------------  

---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 

 

_________________________ 


