
Ata nº 11/2018 

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

de março de 2018.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

António Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio 

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

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

 1 - Votação da Ata Ordinária de 20 de fevereiro de 2018. 

 2 – Aquisição de três monitores para os computadores para a sede da Junta de 

Freguesia. 

3 – Pedido de apoio para aquisição de uma roçadora hidráulica.  

4 –  Pedido do Salão Nobre para Assembleia do Aveiras de Cima Sport Clube 

5 – Pedido da sala nº. 8 do Mercado Diário para realização das eleições para a 

Presidência da  FAUL. 

6 – Convite da Junta de Freguesia São Domingos de Benfica, para uma sessão de 

net-working feminino. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 20 de fevereiro de 

2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir três monitores para os computadores na 

Sede da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, enviar uma carta a pedir apoio à CLC, para 

aquisição de uma roçadora hidráulica.------------------------------------------------------------ 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia ao 

Aveias de Cima Sport Clube, para a realização da Assembleia Geral do Clube.----------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala 8 do Mercado Diário, à Concelhia 

Politica de Azambuja, para a realização das eleições para a Presidência da FAUL, no dia 

09-03-2018, das 18h às 22,00 h.------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, registar em acta o convite feito pelo Presidente da 

Junta de Freguesia de são Domingos de Benfica, para participarem no net –Working no 

dia 08 de março às 18h30m no Fórum Grandella, não esteve nenhum membro do 

executivo por falta de agenda.---------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

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

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por 

encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

e Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

 O Presidente __________________________________ 

 

           O Secretário ___________________________________ 

 

                                 O Tesoureiro ___________________________________ 

 


