
1 
 

Ata nº 13/2014 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 18 de março 

de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 04 de março 2014 

      2 – Aquisição de Herbicida Cosmic – Empresa Insecta 

 3 – Anuncio no Jornal Local – Comemorações 25 Abril/ Praça das Freguesias  

4 -  Hasta Publica da Loja nº. 15 do Mercado Diário  

 5 -  Apoio à Casa do Povo de Aveiras de Cima – 54º. Aniversário do Rancho Adulto 

 6 – Apoio à Cerci para a realização da Colónia de Férias 

 7 – Renovação do Protocolo do Aveiras de Cima Sport Clube  

 8 – Anuncio no Jornal Fundamental - Àvinho 

  

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 04 de março de 2014.--- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir o Herbicida Cosmic Ambiental, à Empresa Insecta, 

10 jerricans de 20 lt, pelo preço de 120,00€ + Iva, sendo que foi a proposta mais vantajosa.-------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, publicitar em dois anúncios de ¼ de página as 

Comemorações do 25 de Abril e a edição de 2014 da Praça de Freguesias na Feira de Maio , no 

Jornal Local.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 4 – Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública para a loja nº. 15 do Mercado Diário 

base de licitação de 1080,00€/ ano, as propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma 

hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 1 de abril às 18 horas, na 

presença dos concorrentes que comparecerem.-------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio no valor 100,00€, ao Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Aveiras de Cima,  pela comemoração do seu 54º. Aniversário.---------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio no valor de 100,00€, à CERCI – Flor da Vida, 

para ajudar na realização da Colónia de Férias.------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, renovar o Acordo com o Aveiras de Cima Sport Clube,  por 
mais um ano, com inicio 01-01-2014 até 31-12-2014 desde a seguir se transcreve:            
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Junta, e aqui 

representada pelo seu Presidente , Sr, António Rodrigues Torrão, com poderes para o ato e   

----- AVEIRAS DE CIMA SPORT CLUBE, adiante designada por Clube, e aqui representado pelo seu 

Presidente, Edgar Paulo Pratas, com poderes para o ato.------------------------------------------------------------ 

---- Considerando que,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Atividades Recreativas, Culturais e Desportivas.---- 

2. As Coletividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras fundamentais na 

dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos livres.------------------------------------------ 

3. A avaliação direta das necessidades do Clube e após pedido de apoio apresentado por este, foi 

deliberado em 18-03-2014, conceder um apoio financeiro no valor de 1.200,00€, a pagar  nos 

termos da proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Acordam em celebrar o presente Acordo, que se rege pelas seguintes cláusulas:------------------------ 

---- Primeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Junta disponibiliza a verba de 1.200,00€ (mil e duzentos euros )  a pagar trimestralmente, em 

tranches de 300,00€( trezentos euros) com inicio em 1 Janeiro de 2014  e termina em 31-12-2014 para 

ser aplicada na  formação de jovens  das escolinhas, da área de futebol, nos escalões iniciados, juvenis e 

juniores, inscritos na Associação de Futebol de Lisboa e  Petizes e Traquinas.---------------------------------- 

---- Segunda .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----  O Clube  compromete-se a afetar a totalidade da quantia acima indicada na formação dos jovens 

atletas nos seguintes escalões: iniciados, juvenis e juniores.-------------------------------------------------------- 

---- Terceira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso o Clube  não realize as ações inerentes ao presente Acordo, a Junta terá direito a reaver a 

quantia disponibilizada, com base no incumprimento do Protocolo.---------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, publicitar um anúncio em ½ página para a Festa do Àvinho no Jornal 

Fundamental pelo valor de 175,00€ + Iva.----------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.----------------- 

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

Secretário e o Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

  O Presidente ___________________________________ 

 

O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    

  


