
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ Ata número cinco -------------------------------------------------- 
 

Ao terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas e quinze minutos, reuniu-se 
extraordinariamente no edifício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sob a presidência do senhor 
Carlos António Pereira Piriquito, estando presente a Secretária senhora Sandra Manuela Martins Crespo 
Amendoeira, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 
1 – Análise e votação da prestação de contas relativa ao ano financeiro de dois mil e dezoito ------------------ 
2 – Reunião com as Associações da Freguesia -------------------------------------------------------------------------------- 
3 – Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ponto um – Análise e votação da Prestação de Contas relativa ao ano financeiro de dois mil e dezoito - 
Foi-nos apresentado a prestação de contas que depois de analisada foi aprovada por unanimidade e 
assinada pelo Executivo, para ser à posteriori apresentado na Reunião de Assembleia marcada para o 
próximo dia dezoito de abril.  
 - Ponto dois – Reunião com as Associações da Freguesia ---------------------------------------------------------------- 
No passado dia vinte de março o Executivo reuniu com as várias Associações existentes na Freguesia, para 
discutir as atividades pelas comemorações do 25 de Abril. Estiveram presentes os representantes das 
associações das Virtudes, Casais da Lagoa e Casais da Amendoeira, tendo ficado planeado os festejos para 
a Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ponto três – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os senhores Maria Isabel Pessoa Ferreira Amador, Joaquim Manuel Pessoa Ferreira e Eduardo Pessoa 
Ferreira, residentes em Casais da Lagoa, solicitam que lhes seja feita uma transmissão de titularidade da 
concessão do terreno no cemitério dos Casais da Lagoa, assim como o Jazigo existente no Talhão A, Rua 1, 
cova I, sendo até à data o senhor António Wallace Ferreira, falecido a vinte e nove de outubro de dois mil e 
quatro o titular do Alvará existente do terreno e do Jazigo. Estas três pessoas acima indicadas, solicitam 
também a transmissão de titularidade da concessão do terreno no cemitério dos Casais da Lagoa, Talhão 
D, Rua 3, Cova A, sendo Alda Agostinho Pessoa, falecida a dez de outubro de dois mil e dezoito, a titular do 
Alvará existente. O Executivo deferiu a transmissão de titularidade de ambos os terrenos mencionados. --- 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezanove horas e quarenta minutos, e da 
qual para se constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo 
Executivo desta Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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