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Ata nº 70/2016 

 

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

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 26 de abril de  2016. 

 2 – Reunião com a Empresa MP a pedido do Executivo da Junta de Freguesia. 

 3 – Pedido da carrinha de 9 lugares. 

 4 – Trabalho a favor da Comunidade – Gonçalo Domingos Custódio Ferreira Paulo. 

 5 –  Pedido de cedência de pessoal para a Feira de Maio. 

 6 – Pedido do trator e respectivo motorista para a preparação da Feira de Maio. 

 7 – Aprovação da 6ª. alteração à despesa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 26 de abril de 2016.---------------- 

--- 2 – Deliberou por unanimidade, solicitar à Empresa MP – Consultadoria Informática,  agendar 

uma reunião, para renegociação  do contrato de manutenção actual.------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da carinha de 9 lugares, para o dia 15 de 

maio, feito pela Srª. Helena Isabel H. Silva Mata.---------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de Trabalho a Favor da Comunidade, 

Processo nº. 5/13.1GBALQ- Comarca de Lisboa Norte  Alenquer – Inst.Local – Secção Criminal-

J1, sendo arguido, Gonçalo Domingos Custódio Ferreira Paulo, tem que realizar 

aproximadamente 480 horas a favor dessa autarquia. ------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o pessoal, para espalhar a areia à mão nas ruas da Vila 

de Azambuja, por ocasião da Feira de Maio, nos dias 26 e 30 de maio.--------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o trator e o motorista, para os preparativos da Feira de 

Maio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6 ª. alteração à despesa no valor de 50,00€ ( 

cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 e 

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

 

          O Presidente ___________________________________ 

 

    O Secretário ___________________________________ 

 

O Tesoureiro___________________________________ 


