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Ata nº 17/2014 

 

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

maio 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 30 de abril 2014 

      2 – Resposta ao pedido de informação da Srª. Maria Helena Torres Henriques 

 3 – Apoio ao Núcleo Sportinguista de Aveiras de Cima – XXII Aniversário 

 4 – Cedência do espaço Mercado Diário à Casa do Benfica Aveiras de Cima 

5 – Cedência do Parque Merendas das Malhadinhas à Junta de Freguesia de Pontével  

6 – Cedência de pessoal para espalhar a areia nas ruas de Azambuja – Feira de Maio 

7 – Oferta de Tenda ao Agrupamento Escuteiros 524 – Aveiras de Cima  

8 – Cedência de aparelhagem de som ao Jardim Infantil – Festa Família 

9 –  5ª.  Alteração da despesa 

10 –  4 º. Alteração ao PPI- Plano Plurianual Investimento  

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 30 de abril de 2014.-----

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, responder ao pedido de informação apresentada pela 

freguesa, Maria Helena Torres Henriques, sobre os cortes das árvores junto aos lavadores, que a 

seguir se transcreve:   

Assunto: Informação sobre o corte de árvores 
 Em referência à vossa petição/informação, de 11 de abril de 2014 sobre o assunto em epigrafe, 

vem este executivo esclarecer que apesar do concordarmos com o beneficio ambiental e também que as 

mesmas se enquadravam na paisagem (derivado aos anos de existência), verificámos que estas estariam 

em risco de queda sobre os edifícios contíguos. 

Após vários contatos com a proteção civil, esta aconselhou-nos o corte das mesmas. 

Para mais esclarecimentos estamos à sua disposição. 

 Com os nossos cumprimentos    Presidente da Junta 

António Rodrigues Torrão 
 
 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Núcleo Sportinguista de Aveiras de Cima, na 

Comemorações do seu XXII Aniversário, cedendo o espaço do Mercado Diário.--------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário, para a realização da Festa 

Comemorativa do 33º. Campeonato do S.L.B à Casa do Benfica de Aveiras de Cima.--------------- 
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--- 5– Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas, ao Jardim 

Infantil de Pontével, para a realização de uma Festa com as Crianças.---------------------------------- 

 --- 6 – Deliberou, por unanimidade, permitir que os funcionários da Câmara Municipal, 

destacados na Junta de Freguesia, para espalhar areia nas ruas da Vila de Azambuja, por ocasião 

da Feira de Maio nos dias 28 de maio de manhã e no dia 02 de junho à noite.------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ofertar uma tenda SURUIM 6+ SUPLEMENTO, ao 

Agrupamento de Escuteiros 524 de Aveiras de Cima, no valor de 277,00€ c/iva incluído.---------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder a aparelhagem de som, ao Jardim Infantil de Aveiras de 

Cima, para a Festa da Família, que se realiza no dia 15 de maio.----------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª. Alteração Orçamental da Despesa, no valor de 

2100,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos, no valor de 1000,00€.-------------------------------------------------------------------------  

---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____________________________________    

  


