Ata nº 02/2017
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 31 de outubro
de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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,
Tesouseiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 27 de outubro de 2017.
2 - Apoio ao XX Encontro de Bandas organizado pela Filarmónica Recreativa de Aveiras
de Cima.
3 - Apresentação da Comissão de Festas do Vale Brejo.
4 - Apoio à Comissão de Festas do Vale Brejo.
5 – Pedido do sistema de som para o Lar do Nossa Srª. da Purificação de Aveiras de Cima.
6 – Cedência do Pavilhão da Casa do Povo de Aveiras de Cima para a Eleição da Rainhas
das Vindimas 2017, elaboração de Protocolo.
7 – Pedido de cedência do “datashow” e da tela projecção ao PSD – Azambuja.
8 – Pedido de trasladação de ossadas para o Jazigo de Rogério Pereira Seabra.
9 – Prestação serviços da Ribafune.
10 – Proposta para adjudicação de uma prestação de serviços ao srª. António José Patrício
Abreu.
11 – 9ª. Alteração à despesa.
--- Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------------ 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 27 de outubro de 2017.--------------- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente com 350,00€ (trezentos e cinquenta
euros) a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima no seu XX Encontro de Bandas.------------------- 3 - Fica registado em ata, a apresentação da Comissão de Festas do Vale Brejo que foi
constituída com o intuito de voltar a realizar a Festa anual de 2018 no Vale Brejo. ----------------------- 4 – Deliberou por unanimidade, apoiar monetariamente com 150,00€ (cento e cinquenta euros) e
ceder o sistema de som à Comissão de Festas do Vale Brejo, para vários eventos que vão realizar.---- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o sistema de som ao Lar da Nª. Senhora da Purificação de
Aveiras de Cima, para a realização de um baile de São Martinho.------------------------------------------- 6 – Deliberou, por unanimidade, elaborar um Protocolo entre a Junta de Freguesia e a Casa do
Povo de Aveiras de Cima, para a cedência do Pavilhão e apoio financeiro para a elaboração do
evento da Eleição da Rainha das Vindimas 2017, a realizar no dia 18 de novembro de 2017.---------1

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, emprestar o “ DataShow” e tela de projecção à Comissão
Politica do PSD – Azambuja.--------------------------------------------------------------------------------------- 8 – Deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido dos Srº.s António Luis da Silva Ferreira e
Maria Justina da Silva Ferreira, para efetuar a trasladação das ossadas da sua avó Benvinda Patrício
Varino e de seu pai Luís Patrício Ferreira, sepultados no T- 4 R-AF C-3, para o Jazigo 6 T-12, que
é propriedade do meu cunhado / marido, Rogério Pereira Seabra.------------------------------------------- 9 – Deliberou, por unanimidade, rescindir a prestação de serviços com a empresa Ribafune em
31 de outubro de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 – O Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, apresentou uma proposta, que foi
aprovada por maioria do executivo:
PROPOSTA
Considerando:
- a falta de pessoal e a vasta área da freguesia;
- a necessidade de alguém que tenha conhecimento e formação para manobrar e zelar pela
manutenção das viaturas e equipamentos;
- a necessidade de alguém que possa realizar pequenas reparações em todas as áreas;
Proponho que:
- Se adjudique uma prestação de serviços mensal, pelo valor de 800 €, ao senhor António José
Patrício Abreu, por tempo indeterminado, com inicio em 02/11/2017.-------------------------------------- 11 – Deliberou por unanimidade, aprovar a 9ª. alteração à despesa no valor de 1700,00€ ( mil e
setecentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 ___________________________________
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