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Ata nº 19/2014 

 

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

junho 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 27 de maio 2014 

 2 – Cedência das Baias à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo  

3 – Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia à Câmara Municipal de Azambuja 

4 – Pagamento de Honorários às Advogadas Maria José Abreu e Liliana Maucabelo  

sobre processo do terreno da Milhariça. 

5 – Pedido de alteração ao contrato de arrendamento da loja nº. 16 do Mercado Diário.  

6 – Concessão de um terreno no Cemitério pelo Srº. José Manuel Conceição Santos. 

7 – Concessão de um terreno no Cemitério pelo Srª. Adelaide Baião Gaspar Ferreira. 

8 - Fornecimento de material ( manilhas)ao Srº. Bruno Graça. 

9 – 6ª. Alteração da Despesa  

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 27 de maio de 2014.----

---- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder as baias de segurança à Junta de Freguesia de Aveiras 

de Baixo, para a realização dos Santos Populares nos dias 12,13,23 e 28 junho.----------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia de Aveiras de 

Cima, ao Srº. Vereador António Amaral da Câmara Municipal de Azambuja, para a realização de 

uma reunião com as Coletividades e Associações do Concelho, no próximo dia 25 de junho pelas 

21h30m.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, efectuar o pagamento dos honorários às advogadas Maria 

José Abreu e Liliana Maucabelo, resultantes do processo do terreno da Milhariça, no valor de 

746,69€.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 5– Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de alteração de titularidade da loja nº. 16 do 

Mercado Diário, de acordo com o Regulamento em vigor do Mercado Diário  .----------------------- 

 --- 6 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido do srº. José Manuel Conceição Santos, 

para a concessão de um terreno no cemitério, de acordo com atual Regulamento do Cemitério.----  
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--- 7 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido do srª. Maria Adelaide Baião Gaspar 

Ferreira, para a concessão de um terreno no cemitério, de acordo com atual  Regulamento do 

Cemitério.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 - Deliberou por unanimidade, fornecer ao srº. Bruno Daniel Custódio Graça, 8 manilhas, 

para o arranjo de valeta e escoamento de águas, que estão a danificar o muro da sua propriedade, 

sendo que a mão-de-obra e restantes materiais ficam a cargo do requerente.--------------------------- 

--- 9 - Deliberou por unanimidade, aprovar a 6ª. alteração da despesa no valor 2.800,00€.--------- 

---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____________________________________    

  


