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Ata nº 63/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 03 de 

fevereiro 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 19 de janeiro de  2016. 

2 – Cedência da sala nº. 8 do Mercado Diário à Comissão Politica de Azambuja do 

Partido Socialista. 

3 – Tolerância de ponto para os trabalhadores da Junta de Freguesia no dia 09 de 

fevereiro de 2016 – Festejos de Carnaval. 

4 – Publicidade - O Jornal Mirante. 

5 – Pedido de apoio Resgate TT, no 3º. Passeio Resgate ao porco ( no espeto). 

6 – Pedido de apoio da Associação Caçadores da Freguesia de Aveiras de Cima, na 

realização do evento Montaria aos Javalis. 

7 – Aquisição de uma roçadora à Casa Montico.  

 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 19 de janeiro de 2016.------------ 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário,  à Comissão Politica de 

Azambuja do Partido Socialista para o próximo dia 04 de março de 2016 das 18h às 20h, para a 

realização do acto Eleitoral do Partido de Socialista ( Delegados Congresso do PS/Faul).----------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto no dia 09 de fevereiro de 2016, 

aos trabalhadores da freguesia, por ocasião dos Festejos de Carnaval.-----------------------------------

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, participar na Edição Especial Retrospectiva do Jornal o 

Mirante, com uma publicidade de 1/32 de página, no valor de 50,00€ + Iva ( cinquenta euros) .---- 

--- 5 – Deliberou por unanimidade, apoiar O Regate TT de Aveiras de Cima, na realização do 

evento, 3º. Passeio Resgate Porco no Espeto, com os seguintes materiais: fotocópias, pórtico, etc, 

assim como um apoio monetário no valor de 100,00€ ( cem euros).------------------------------------- 
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de 

Cima, por ocasião da Montaria aos Javalis,  foi cedida a carrinha, dois caixotes do lixo, dois sinais 

de transito sentido proibido, assim como um apoio monetário no valor de 100,00€ ( cem euros), 

foi também convidado o Srº. Presidente da Junta de Freguesia, a estar presente no almoço a 

efectuar no mesmo dia, no local da Festa do vale Coelho.------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma Roçadora FS460C-EM à Casa Montico, no 

valor de 815,04+ Iva, ( oitocentos e quinze euros e quatro cêntimos).----------------------------------- 

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____________________________________ 


