
Ata nº 02/2013 

 

--- Ata da reunião Extraordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 29 de 

outubro de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 e Horácio Manuel Patrício 

Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1 - Votação da ata extraordinária de 21 de outubro 2013 

      2 – Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia à  Coligação pelo Futuro da Terra  

      3 – Renovação do Protocolo com Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima 

 4 -  Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia para apresentação do Livro “ Ao  

Teu Encontro” de Fátima Monteiro.  

5 – Devolução da loja nº. 2 do Mercado Diário 

6 – Colocação de 2 anúncios no Jornal o Valor Local 

7 - Participação da Funcionária Maria dos Anjos e o Secretário Luis Filipe  Falacho na 

formação “ A Nova Lei das Autarquias Locais”. 

8 –  17ª. Alteração à despesa  

9 – 5ª. Alteração ao PPI 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião extraordinária  de 21 de outubro de 

2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre Junta de Freguesia, à Coligação Pelo 

Futuro da Nossa Terra, para o dia 2  novembro ás 21,00 horas, para realização de um encontro de 

autarcas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                --- 3 – Deliberou, por unanimidade, renovar o Protocolo de Apoio à Escola de Música da             

               Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, por mais um ano, com inicio 01-07-2013 até 31-12           

2013, e pagar os respectivos retroactivos desde julho 2013 a Setembro 2013, que a seguir se 

transcreve:                  PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Junta, e 

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

a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- FILARMÓNICA RECREATIVA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por 

coletividade, e aqui representada pelo Presidente da Direção, António José Patrício Abreu, com 

poderes para o ato.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desportivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3. A avaliação direta das necessidades da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima e 

após pedido de apoio apresentado por esta, foi deliberado em 05-11-2013, conceder 

apoio financeiro no valor de 600,00€, a pagar nos termos da proposta.--------------------- 

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

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

---- A Junta disponibiliza a verba de 600,00€ (seiscentos euros) a pagar em 2 prestações 

trimestrais de 300,00€ (trezentos euros), com início em 01 de julho de 2013, e termina a 31 de 

dezembro de 2013, para ser aplicada na formação de jovens na área da escola de música.-------- 

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

---- A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima compromete-se a afetar na totalidade a 

quantia acima indicada na formação dos jovens da escola de música da coletividade.-------------- 

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

--- A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima manterá a Escola de Musica em 

funcionamento durante o período de vigência deste Protocolo. 

--- Quarta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Efetuará 3 (três) concertos com a Banda no coreto do Jardim Joaquim Gomes Loureiro, nos 

meses de verão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Quinta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Publicitará, nas instalações da sua Sede Social, que a Escola de Musica está a ser apoiada 

pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------- 

--- Sexta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, não realize as ações inerentes ao presente 

Protocolo, a Junta terá direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do 

Protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Aprovado em reunião da Junta em 06-11-2013.----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------- O Presidente ---------------------------------------------------------- 
 
--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia e apoiar 

logisticamente o lançamento do livro “ Ao Teu Encontro” de  Fátima Monteiro, e proporcionar 

um momento de convívio, “ Aveiras de Honra”  para promover as excelentes iguarias da nossa 

freguesia, no dia 8 de dezembro.------------------------------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Equinela, que anunciou a rescisão do 

contrato de arrendamento da loja nº. 2 e arrecadação nº 2 no Mercado Diário, com efeito a partir 

de 31 outubro 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, subscrever a inserção de dois anúncios publicitários a preto 

/branco com o tamanho ¼ de página, no Jornal Valor Local, pelo valor de 170, 00€ +Iva, um a ser 

publicado no mês de outubro e o outro na semana antes do Natal.--------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, nomear a funcionária Maria dos Anjos Conceição a estar 

presente na formação “ A Nova Lei das Autárquicas Locais”( direccionada para as Juntas de 

Freguesia), no dia 4 de novembro, no período das 9h30m às 12h30m, na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal  de Azambuja, esteve presente também o Secretário da Junta de Freguesia, 

Luís Filipe Jorge Falacho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 17ª. alteração à despesa no valor de 340,00€ .------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª.Alteração ao PPI – Plano Plurianual de 

Investimento, no valor de 50,00€.-----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

   

 

 O Presidente ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    
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