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Ata nº 03/2017 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 14 de 

novembro 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 31 de outubro de 2017. 

 2 – Reparação do Trator. 

 3 – Pedido de emissão de alteração de alvará de terreno do cemitério. 

 4 – Convite da Filarmónica R. de Aveiras de Cima para o Concerto “Cantares de Sempre”. 

 5 – Convite da Filarmónica R. de Aveiras de Cima para o Concerto do Rodrigo Serrão. 

 6 – Convite da Comunidade de Vale Paraíso, para participar na Homenagem ao srº. Prior 

António Cardoso. 

 7 - Convite da CCE-CIMLT – Central de Compras Electrónicas da Comunidade 

Intermunicipal da Lezíria do Tejo.  

 8 – Pedido da Escola Básica de Aveiras de Cima para visitar a Junta de Freguesia. 

 9 – Convite da Escola Secundária do Cartaxo – Dia do Diploma. 

10 – Processo de Publicidade da Portugal em Destaque. 

11 – Jantar de Natal do Executivo, Membros da Assembleia e Funcionários.   

12 -  Cedência de um terreno baldio à família do srº. José Júlio Cesteiro Fernandes. 

13– 10 ª. Alteração à despesa. 

14 – STAL – assinatura do ACEP 

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

--- 1  -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 31 de outubro de 2017.------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, mandar reparar o trator à Empresa Auto Agrícola Sobralense, 

apresentou um orçamento no valor 1610,75€ (mil seiscentos e dez euros e setenta e cinco 

cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---3 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de alteração de Alvará do terreno no 

Cemitério (T- 12 R-A C-1) em nome de Leonor Castanha, para o nome do seu filho, Aleixo Manuel 

Castanho Nuno Chaparro, sendo este o seu único herdeiro.--------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, confirmar presença do Executivo no Encontro de Grupos 

Musicais, organizado pela Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, no dia 26 de novembro de 

2017, solicitou apoio para divulgação do evento.------------------------------------------------------------- 
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, confirmar a presença no Concerto de Rodrigo Serrão, no 

próximo dia 8 de dezembro de 2017.---------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, confirmar a presença do Executivo na Homenagem ao Srº. 

Prior António Cardoso, realizada pela comunidade de Vale do Paraíso.----------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, marcar presença na reunião a realizar no dia 04 de dezembro 

pelas 17 horas no centro de serviços da CCE-CIMLT – Centro de Compras Eletrónicas da 

Comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo, a fim de fazer o enquadramento / ponto de situação 

do  projeto em matéria das compras agregadas nas entidades aderentes. -------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a visita dos alunos da Escola Básica de Aveiras de 

Cima, às instalações da Junta de Freguesia, para que estas crianças fiquem a conhecer um pouco 

mais o seu património local.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 -  Deliberou, por unanimidade, informar a Escola Secundária do Cartaxo, que não pode estar 

presente na entrega do Diplomas no Centro Cultural do Cartaxo, no dia 17 de novembro ( sexta – 

feira) ás 21h.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, autorizar o encerramento assim como o devido pagamento do 

processo da revista Portugal em Destaque, no valor de 1 227,08€ ( mil duzentos e vinte sete euros e 

oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, realizar o Jantar de Natal, no Restaurante o Moinho, para o 

Executivo, Membros da Assembleia de Freguesia e funcionários,  no dia 16 de dezembro de 2017.- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, ceder um terreno baldio à família do srº. José Júlio C. 

Fernandes, que a seguir se transcreve:                Deliberação 

Após várias reuniões com o senhor, José Júlio Cesteiro Fernandes, que nos solicitou ajuda 

no sentido desta autarquia lhe ceder um espaço onde possa colocar o pré-fabricado que utiliza 

como sua habitação, uma vez que o proprietário do terreno onde habitam atualmente, vai 

necessitar do espaço que estão a ocupar. 

Atendendo que esta freguesia tem um terreno baldio na Rua dos Narcisos, ao qual a 

freguesia não dá uso e está rodeado por habitações o Executivo deliberou por unanimidade ceder 

a título precário este terreno, celebrando entre as partes um acordo.------------------------------------- 

--- 13 – Deliberou por unanimidade, aprovar a 10ª. alteração à despesa no valor de 2 800,00€ ( dois 

mil e oitocentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 14 – Deliberou, por unanimidade, assinar o acordo do ACEP – Acordo Colectivo de 

Empregador Público entre a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e o STAL – Sindicato Nacional 

dos trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e 

Afins.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 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 ___________________________________ 


