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Ata nº 41/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 14 de abril 

de 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 31 de março 2015. 

2 – Deliberou, legar um apoio ao Grupo de Cantares AFUL, pela participação nas 

Comemorações do 25 de abril  

3 – Deliberou, adquirir 150 t-shirt´s para a Prova de Atletismo inserida nas 

Comemorações do 25 de Abril. 

4 – Deliberou, ceder o Parque das Malhadinhas, ao Centro Cultural e Desporto dos 

Funcionários da Câmara Municipal de Azambuja.   

5 - Deliberou, autorizar a mudança de titularidade do Terreno do Cemitério no T-13;R-

E;C-7. 

6 - Deliberou, emprestar o equipamento de som à Junta de Freguesia de Aveiras de 

Baixo. 

7 - Deliberou, a inserção publicitária da Junta de Freguesia no Guia Autárquico da 

Região - Jornal o Mirante. 

8 - Deliberou, aprovar a 1ª. Revisão Orçamental da Receita e da Despesa e o Plano 

Plurianual de Investimentos, que será remetido à aprovação da Assembleia de 

Freguesia. 

9 – Deliberou, aprovar a 4ª. alteração da despesa.  

10 – Apoio da Empresa TNA, para aquisição de máquinas para o Parque Geriátrico.  

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 31 de março de 2015.-------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiar com 200,00€ ( duzentos euros) o Grupo de Cantares – 

AFUL, pela sua participação nas Comemorações do 25 de abril 2015.---------------------------------

---- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à firma Nunoserigrafia,  150 t-shirt´s , para a prova 

de atletismo inserida nas Comemorações do 25 de abril.------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas, ao CCD- 

Centro de Cultural e Desporto da Câmara Municipal de Azambuja, para a realização de um 

almoço que se realiza no dia 1 de maio.--------------------------------------------------------------------- 
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 --- 5 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade do terreno no Cemitério, 

T-13; R-E; Cova-7, que se encontrava em nome de Olivia Franco Correia, para o nome de sua 

filha, Maria do Rosário Correia Luiz Torres, o processo encontra-se arquivado na secretaria da 

Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, emprestar o Equipamento de Som, à Junta de Freguesia de 

Aveiras de Baixo, para o evento que se realiza no dia 18 de abril no Convento Stª. Maria das 

Virtudes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------         

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, a inserção de 1/32 de página publicitária da Junta de 

Freguesia de Aveiras de Cima, no Guia Autárquico da Região – Jornal o Mirante, no valor de 

150,00€ + Iva.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Revisão Orçamental, da Receita no valor de 25 

243,62€ (vinte cinco mil e duzentos e quarenta e três euros e sessenta e dois cêntimos), da 

despesa no valor de 25 243,62€ ( vinte cinco mil duzentos e quarenta e três euros e sessenta e dois 

cêntimos) e o PPI, no valor de 8 000,00€ ( oito mil euros), que vai ser submetido à Assembleia de 

Freguesia para aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. alteração  da despesa, no valor de 30,00€ ( trinta 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 10 – Deliberou, por unanimidade, registar em ata que a Empresa TNA, fez um donativo para 

aquisição das máquinas para colocar no Parque Geriátrico no Jardim Joaquim Gomes Loureiro.---   

--- 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____________________________________    

  


