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Ata nº 44/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26 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 12 de maio 2015; 

2 – Deliberou, apoiar a Casa do Pombal “ A Mãe”, pela representação da Junta de 

Freguesia de Aveiras de Cima na Praça das Freguesias, na Feira de Azambuja; 

3 – Deliberou, emprestar o Equipamento de Som ao Centro Social e Paroquial Aveiras 

de Cima; 

4 – Deliberou, apoiar o Rancho Folclorico da Casa Povo de Aveiras de Cima, pela 

realização do seu Festival de Folclore; 

5 - Deliberou, indeferir o pedido de concessão de terreno no Cemitério ao Srº. Vitor 

Manuel Seabra Duarte; 

6 – Deliberou, apoiar a MURPI – Jornal Solidário “ A Voz dos Reformados”; 

7 – Deliberou, apoiar a Paroquia de Aveiras de Cima – Festa Anual; 

8 - Deliberou, apoiar a Paroquia de Aveiras de Cima - Festa Anual – Carrinhos 

Rolamentos; 

9 –  Deliberou, lançar Hasta Publica da Loja nº. 11 do Mercado Diário; 

10 – Deliberou, aprovar a 6ª Alteração á Despesa. 

11 – Deliberou, aprovar a 3ª. Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 12 de maio de 2015.---------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro de 200,00€ à Casa do Pombal “ A 

Mãe” pela sua participação e representação da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, na Praça 

das Freguesias, na Feira de Maio em Azambuja.---------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, emprestar o equipamento de som, ao Centro Social e 

Paroquial  de Aveiras de Cima, nos dias 10,11,12 de julho, para a realização da Festa dos 20 

anos de Aniversário.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --- 4 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de 350,00€, ao Rancho 

Folclorico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para fazer face às despesas com o seu Festival 
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Anual de Folclore, assim como ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a Sessão Solene 

de Boas Vindas aos Grupos convidados.-------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de concessão do terreno com 2m2, 

localizado no cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua L, Cova 4, ao srº. Vitor Manuel 

Seabra Duarte, para sepultura perpétua de sua filha, Tânia Isabel Ferreira Duarte, ao abrigo do 

ponto 4, artº. 18º. do Regulamento do Cemitério da Vila de Aveiras de Cima.------------------------- 

 --- 6 - Deliberou, por unanimidade, renovar a assinatura solidária com o Jornal MURPI - 

Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, no valor de 50,00€.----------------- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a Paroquia de Aveiras de Cima, 

organizadora da Festa Anual de 2015, com a importância de 350,00€, para fazer face às despesas 

da Festa Anual da Freguesia, efetuamos ainda um pedido à C.M.Azambuja para emprestar, 20 

mesas, 200 cadeiras, 3 barraquinhas e dois estrados (2x2,5m2).------------------------------------------ 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, prestar os seguintes apoios à Paroquia de Aveiras de Cima, 

organizadora da Festa Anual 2015: cedência de uma viatura, da aparelhagem sonora e oferta de 

troféus para a prova de carrinhos de rolamentos.----------------------------------------------------------- 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública para a loja nº. 11 do Mercado Diário 

base de licitação de 1.080,00€/ ano, as propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma 

hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 23 de junho às 18 horas, na 

presença dos concorrentes que comparecerem.-------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª Alteração à Despesa, no valor de 500,00€ ( 

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

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª. Modificação ao Plano  Plurianual de 

Investimentos, no valor de 1 000,00€ ( mil 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, 

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

 

  O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________  

 

 O Tesoureiro____________________________________    

  


