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Ata nº 57/2015 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 10 de 

novembro 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 27 de outubro 2015. 

2 – Analise do aumento previsto na lei para o ano de 2016, às lojas do Mercado 

Diário. 

3 – Cedência de sala de reuniões do Mercado Diário ao IEFP. 

4 – Cedência das baias de proteção à Escola de Manique do Intendente.  

5 – Cedência de sala de reuniões do Mercado Diário à Concelhia do PS. 

6 – Aquisição de Máquinas para o Parque Geriátrico. 

7 - Anúncio no Jornal O Ribatejo, por ocasião do seu Aniversário. 

8 – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de Corrupção e Infrações Conexas. 

9 – Apoio da Empresa Gepack, para aquisição de máquinas para o Parque Geriátrico.  

10 – Cedência do Terreno da Milhariça (Mercado Mensal) ao Circo Nederland, e 

aplicação da devida Taxa de Atividade Ruidosa. 

11 - Jantar de Natal, este ano a realizar no Koffe In. 

12 - Isenção de Taxa de Licença de Atividade Ruidosa, ao Parque do Tambor, por 

ocasião da Festa de Halloween. 

13 – 13ª Alteração Orçamental à Despesa. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 27 de outubro de 2015.----------- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, não se aplicar o aumento previsto na lei para o ano de 2016, 

às rendas das lojas do Mercado Diário, devido à situação económica em que se encontra o País e a 

exemplo do que se deliberou no ano passado.--------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala de reuniões do Mercado Diário, ao Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, para uma acção de Formação Modular em Geriatria, do dia 

05/11/2015 até ao dia 06/02/2016.---------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder as baias de proteção, à Escola de Manique do 

Intendente, para a realização de um corta mato no dia 18 de novembro 2015.-------------------------- 
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala de reuniões do Mercado Diário à Concelhia do 

PS Azambuja, para a realização da Eleição de Delegados V Convenção do PS/FAUL.---------------  

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa Bricantel, seis máquinas, para colocar no 

Parque Geriátrico no Jardim Joaquim Gomes Loureiro.--------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, publicar no Jornal O Ribatejo um pequeno anúncio em 

formato cartão-de-visita pelo valor de 50,00€ (cinquenta euros)+iva, na sua edição de 

aniversário.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de 

Corrupção e Infrações Conexas.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, ceder o Terreno da Milhariça (Mercado Mensal), ao Circo 

Nederland, para um espetáculo a realizar nos dias 28 e 29 de novembro de 2015 assim como  

aplicar a taxa de actividade ruidosa em vigor na Junta de Freguesia.------------------------------------ 

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, realizar o Jantar Confraternização de Natal no Café/ 

Restaurante “ Kofee In”, no próximo dia 12-12-2015, pelo valor de 12,00€ (doze euros), cada 

refeição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, isentar a taxa de Licença de Atividade Ruidosa, ao Parque 

Rural o Tambor, para a festa de Halloween, realizada no dia 31/10/2015.------------------------------ 

--- 13 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 13ª. alteração à despesa no valor de 9.815,00€ 

(nove mil  oitocentos e quinze 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____________________________________    

  


