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Ata nº 68/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 de abril 

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, Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.----------------------------  

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1 - Votação da Ata ordinária de 12 de abril de  2016. 

 2 – Aquisição de 25 lembranças à CERCI 

 3 – Apoio no pagamento de 21 refeições do almoço de Produtores de Vinho na Festa     

Ávinho. 

4 – Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia para a Assembleia Geral da 

Associação de Caçadores de Aveiras de Cima. 

5 – Cedência do Parque das Malhadinhas, aos “ Quarentões de Pontével “. 

6 – Cedência da Carrinha de 9 lugares ao Agrupamento de Escuteiros 524 – Lobitos. 

7 – Concessão da loja nº. 15 do Mercado Diário. 

8 – Indeferiu o pedido da carrinha ao Agrupamento de Escuteiro 524 – Pioneiros. 

9 – Publicação de anúncio no Jornal Valor Local alusivo às Comemorações do 25 de 

abril. 

10 –  Pedido do srº. Vitor Baião, para passar uma declaração (arranjo de valeta). 

11 - Aprovação da 5ª Alteração Orçamental à despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 12 de abril de 2016.---------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à CERCI de Azambuja 25 lembranças carros de bois, 

para entregar nos eventos realizados na freguesia.---------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar no pagamento de 21 refeições aos Produtores de Vinho 

na Festa do Àvinho, com um valor unitário de 10,00€ ( dez euros) cada.------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia dia 22 de abril de 

2016 às 21h15m para uma Assembleia Geral da Associação de Caçadores de Aveiras de Cima.---- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas ao Grupo “ 

Quarentões de Pontével”, dia 28 de maio de 2016.--------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares ao Agrupamento de Escuteiros 

524- Lobitos , para o próximo de 16 de abril para o evento EVOA.-------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, a concessão da loja nº. 15 a Luís Filipe Jorge Falacho, pelo 

valor de 90,00€ ( noventa euros ), mensais, sendo esta a única proposta apresentada.----------------- 
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--- 8 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido  da carrinha de 9 lugares ao Agrupamento 

de Escuteiros 524 – Pioneiros, entre o dia 30/07/2016 e 06/08/2016, por fazer falta para o serviço 

da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, publicitar no Jornal Valor Local  anúncio no Jornal Valor 

Local alusivo às Comemorações do 25 de abril.------------------------------------------------------------ 

---10 – Deliberou, por unanimidade, passar uma Declaração da Junta de Freguesia, a confirmar o 

arranjo de uma valeta na Rua Almeida e Rodrigues, onde o requerente trabalhou, porque se 

encontrava ao serviço da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima inserido num programa do 

IEFP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª. alteração à despesa 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 e 

Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

O Presidente ___________________________________ 

 

O Tesoureiro____________________________________ 


