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Ata nº 05/2017 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 de 

dezembro 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 28 de novembro de 2017. 

 2 – Inserção de Boas Festas no Jornal Valor Local. 

 3 – Pedido da carrinha de 9 lugares ao Aveiras de Cima Sport Clube   

 4 – Pedido da sala nº. 8 do Mercado Diário à Associação de Pais do Agrupamento Vale 

Aveiras. 

5 – Pedido da Gepack do Datashow 

6 – Pedido do Rancho Folclorico Camponeses do Vale Brejo, para impressão de cópias – 2º. 

Passeio de BTT. 

 7 – Pedido da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, para a impressão de cartaz de 

divulgação do Espectáculo “ Elisabete”. 

 8 – Emissão de novos Alvarás – em nome de António Luís Silva Ferreira. 

 9 – Tolerância de Ponto dia 26 de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018. 

10 – Reclamação de danos materiais, na Loja nº. 16 e arrecadação nº. 1 no Mercado Diário, 

do Srº. Nelson Coelho – Botique 4Bike.----------------------------------------------------------------------- 

11 -  12 ª. Alteração à despesa.------------------------------------------------------------------------- 

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

--- 1  -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 28 de novembro de 2017.----------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a inserção de um anúncio de Boas Festas a todos os 

fregueses, na Edição de Natal do Jornal o Valor Local.------------------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares ao Aveiras de Cima Sport Clube, 

nos dias 16 e 17 de dezembro, sendo que os jogos são fora da nossa freguesia.-------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário, à Associação de Pais, do 

Agrupamento Vale Aveiras, para reunião do Órgão Executivo.--------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, emprestar o Datashow à Gepack no dia 22 de dezembro, para a 

apresentação de equipamentos.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Rancho Folclorico Camponeses do Vale Brejo, na 

impressão de fotocópias do 2º. Passeio de BTT, que vão organizar no dia 04 de março de 2018.----- 
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, na 

impressão do Cartazes de divulgação do espectáculo “ Elisabeth”.----------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou por unanimidade, a emissão de dois Alvarás, em nome de António Luís Silva 

Ferreira, Talhão. 4 Rua AF, Cova 3 e Talhão, Rua AJ, Cova 12, processos arquivados na Secretaria 

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

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto nos dias 26 de dezembro de 2017 

e 2 de janeiro de 2018, a todos os funcionários e colaboradores da Junta de Freguesia, por ocasião 

das Festividades de Natal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Fica registado em ata, a reclamação que nos foi enviada pelo srº. Nelson Coelho, onde visa 

os prejuízos causados pela mudança do Telhado no Mercado Diário, mais precisamente na sua loja 

nº. 16 e arrecadação nº. 1, tendo esta sido encaminhada para a Câmara Municipal de Azambuja, 

responsável pela obra.---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 12ª. Alteração à despesa no valor de 2020,00€ ( dois 

mil e vinte 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 ___________________________________ 


