
1 

 

Ata nº 62/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 19 de janeiro 

de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 05 de janeiro de  2016. 

  2 - Convite para participação nas Comemorações do 84º. Aniversário da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja. 

  3 -  Pedido de apoio da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a realização de provas 

de Karaté. 

 4 -  Solicitação de informação à ACES Estuário do Tejo, sobre número de médicos a 

operar na Extensão do Centro Saúde de Aveiras de Cima. 

 5 –  Pedido de Orçamento de reparação de Roçadora. 

6 – Torna Público o Edital nº. 1/2016, Levantamento de Ossadas no Cemitério de 

Aveiras de Cima. 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 05 de janeiro de 2016.------------ 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, informar a Associação Humanitária dos Bombeiros  

Voluntários de Azambuja, que não vai pode estar presente nas Comemorações do seu 84º. 

Aniversário, visto que coincide com o dia das eleições.---------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio de 100,00€ (cem euros), à Casa do Povo de 

Aveiras, para a secção de Karaté, que realizou o evento “Provas Demonstrações e Graduações”, 

onde reuniu cerca de  800 atletas. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, indagar junto da ACES Estuário do Tejo e Centro de Saúde 

de Azambuja, o seguinte: o numero de médicos, quantas horas e numero de utentes se encontram  

sem médicos de família na nossa freguesia.------------------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, pedir à Casa Montico, um Orçamento para reparar a 

Roçadora existente na Junta de Freguesia, visto que o Orçamento apresentado é elevado e a 

Roçadora está em mau estado, o executivo deliberou adquirir uma nova.-------------------------------  

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, tornar público, o Edital nº. 1/2016, Levantamento de Ossadas 

no Cemitério de Aveiras de Cima – Enterramentos efectuados no ano de 2012.----------------------- 
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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____________________________________ 


