
1 

 

Ata nº 32/2014 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 09 de 

dezembro 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 25 de novembro 2014. 

2 – Deliberado, adquirir uma caixa de papel à Fácil Acreditar. 

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

no âmbito do Projeto Azambuja Integra.  

4 – Deliberou, publicar no Jornal Fundamental, as Boas Festas a todos os fregueses. 

5 – Deliberou, ceder a aparelhagem de som ao Centro Social e Paroquial de Aveiras de 

Cima. 

6 – Deliberou, executar o trabalho de corte de uma palmeira, à Srº. Maria da 

Conceição Vieira Dias. 

7 – Deliberou, executar o trabalho de corte de uma palmeira, à Srª. Maria Quitéria 

Jesus Bernardo. 

8 – Deliberou, ceder as baias da Junta de Freguesia à Câmara Municipal de Azambuja. 

  9 – Deliberou, efectuar o pagamento de honorários às Advogadas do processo Laura 

Alves. 

10 – Deliberou, adquirir o programa Windows7 Profissional PT32, para o portátil da 

Junta Freguesia. 

11 – 14ª. Alteração à despesa. 

12 – 8ª. Alteração ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos  

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 25 de novembro de 2014.---------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma caixa de papel à Fácil Acreditar,  para ajudar na 

continuação de um posto de trabalho para deficientes.----------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia nos dias 12, 26 

janeiro; 9 e 23 de fevereiro; 9 e 23 março de 2015, à Câmara Municipal de Azambuja, para a 

realização de algumas sessões no âmbito do Projeto Azambuja Integra (actividades diretas com  

famílias).----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, inserir um espaço publicitário de Boas Festas 2014, no Jornal 

Fundamental, no formato de ¼ de página a cores. ---------------------------------------------------------- 
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--- 5 - Deliberou, por unanimidade, ceder a aparelhagem de som, ao Centro Social e Paroquial de 

Aveiras de Cima para a sua Festa de Natal. ----------------------------------------------------------------- 

--- 6 -  Deliberou, por unanimidade, executar o pedido da Srª. Maria da Conceição Dias, para 

cortar e retirar uma palmeira da sua propriedade, que foi afetada pelo escaravelho, e pagar a 

respectiva taxa em vigor pelo serviço efetuado.------------------------------------------------------------- 

--- 7 -  Deliberou, por unanimidade, executar o pedido da Srª. Maria Quitéria Jesus Bernardo, para 

cortar e retirar uma palmeira da sua propriedade, que foi afetada pelo escaravelho, e pagar a 

respectiva taxa em vigor pelo serviço efetuado.------------------------------------------------------------ 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, ceder 12 baias à Câmara Municipal de Azambuja, no dia 15 

de dezembro, para um evento.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, efectuar o pagamento às Advogadas - Maria José Abreu e 

Liliana C. Maucabelo, pelos honorários do processo da Laura Alves, no valor de 2 183,99€ ( dois 

mil cento e oitenta e três euros e noventa e nove cêntimos).----------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, adquirir o Windws 7 Profissional PT 32, para o portátil da 

Junta de Freguesia, uma vez que o Windows Vista já não é compatível com o servidor, no valor 

de 251,90€ c/ iva incluído  ( duzentos e cinquenta e um euros e noventa cêntimos).------------------ 

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 14ª. alteração da despesa no valor de 870,00€ 

 ( oitocentos e setenta euros).----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 8ª. alteração  ao PPI – Plano Plurianual de 

Investimentos, no valor de 250,00€ ( duzentos e cinquenta euros).-------------------------------------- 

--- 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____________________________________    

  


