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Ata nº 43/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 de maio 

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 29 de abril 2015. 

2 – Deliberou, enviar carta à Creditex, sobre o contrato de aluguer e ajustamento da 

máquina fotocopiadora, da sede da Junta. 

3 – Deliberou, adquirir uma tenda à Empresa Multiplay.  

4 – Deliberou, integrar na Junta de Freguesia dois estagiários da Escola Secundária do 

Cartaxo. 

5 - Deliberou, ceder a loja nº. 8 do Mercado Diário ao Centro Emprego e Formação 

Profissional, para uma Acção de Formação “ Espanhol Técnico e Comunicação”. 

6 – Deliberou, emprestar o sistema de som ao Jardim Infantil, para a Festa da Família 

7 – Deliberou, ceder a carrinha de 9 lugares à Freguesia de Aveiras de Baixo. 

8 – Deliberou, adquirir 200 t-shrit´s  para a caminhada da Ascensão. 

9 – Deliberou, ceder o pessoal, para ajudar a espalhar a areia nas ruas da Vila de 

Azambuja, por ocasião da Feira Maio. 

10 – Deliberou, apoiar as Colectividades que participaram nas Comemorações do 25 

de abril.   

11 – Fica registado em ata que a srª. Sónia Barrela, cessou o contrato da  loja nº. 11, 

entrega a chave no final do maio (mês de caução).   

12 - Deliberou, aprovar a 5ª. Alteração da despesa. 

13 – Deliberou, aprovar a mudança de titularidade do terreno no cemitério – Talhão 9  

Rua  H  Cova 4;  

14 – Deliberou, aprovar a mudança de titularidade do terreno no cemitério – Talhão 9  

Rua  JE  Cova 7;  

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 29 de abril de 2015.-------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, enviar uma carta à Creditex, para que esta analise as 

condições do contrato de aluguer nº. 12658 (fotocopiadora da sede da Junta de Freguesia), 

celebrado entre a  Junta de Freguesia e V. Exªs., onde ficou estabelecido que a renda mensal seria 
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fixa e a pagar durante 59 meses pela Junta, em contrapartida do aluguer do equipamento,  o que 

não está acontecer, visto que foi aumentada por vós a dita prestação mensal.------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma tenda à Empresa Multiplay, no valor de 

935,00€ + iva.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- 4 – Deliberou, por unanimidade, integrar na Junta de Freguesia, dois estagiários da Escola 

Secundária do Cartaxo, um na área do Ambiente e outro na área da Protecção Civil, este estágio 

tem a duração de 210 horas, distribuídas em igual número (70 horas)  cada curso.------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº.8 do Mercado Diário, para uma acção de 

formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional de “ Espanhol Técnico e 

Comunicação”, que inicia no dia 22 de maio e termina 31 julho de 2015.-----------------------------

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som ao Jardim Infantil, para a Festa 

de Família, a realizar no dia 15 de maio.--------------------------------------------------------------------

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha no próximo dia 17 de maio, à Junta de 

Freguesia de Aveiras de Baixo.-------------------------------------------------------------------------------

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 200 T-Shirt´s pelo valor de 3,00€ + iva, à 

Xirabrindes, por ocasião da Caminhada da Ascensão 2015.---------------------------------------------- 

9 – Deliberou, por unanimidade, ceder com acordo das funcionárias da Câmara Municipal, 

destacadas em Aveiras de Cima, para espalhar a areia nas ruas da vila de Azambuja, nos dias 26 

e 27 maio e 01 junho, por ocasião da Feira de Maio.------------------------------------------------------

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, apoiar as seguintes Colectividades por ocasião das 

Comemorações do 25 de Abril : Casa do Povo Aveiras de Cima – 300,00€; Filarmónica 

Recreativa de Av. Cima, 200,00€; Aveiras de Cima Sport Clube, 50,00€; Rancho Folclorico 

Camponeses Vale Brejo 200,00€.---------------------------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, registar em ata, que a srª. Sónia Barrela, cessou a concessão 

da loja nº. 11 no final de maio, sendo este o mês de caução.--------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª. alteração da despesa no valor de 1300,00€.----

--- 13 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade do terreno no cemitério, 

Talhão 9  Rua H  Cova 4, em nome de António Alves Torrão, para o nome de Rosa Rodrigues 

Torrão Lérias, conforme documentos arquivados na secretaria da junta e pagamento das taxas em 

vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 14 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de titularidade do terreno no cemitério, 

Talhão 9  Rua JE  Cova 7, em nome de António Alves Torrão, para o nome de Maria Amélia 

Rodrigues Torrão Cláudio, conforme documentos arquivados na secretaria da junta e pagamento 

das taxas em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



3 

 

 

--- 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, 

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

  O Presidente ___________________________________ 

 O Secretário____________________________________  

 O Tesoureiro____________________________________    

  


