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Ata nº 72/2016 

 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 de junho 

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 24 de maio de  2016. 

 2 - Apoio ao Rancho Folclorico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, pela realização do  

seu Festival Anual  

 3 -  Apoio ao Rancho Folclorico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, na sua deslocação 

a Vigo.  

 4 – Cedência de 16 baias ao Município de Azambuja. 

 5 – Cedência do salão Nobre da Junta de Freguesia à Assembleia Municipal de 

Azambuja. 

 6 –  Convite ao Executivo da Junta para estar presente na Exposição Francisco Almeida 

Grandella. 

 7 – Trabalho a favor da Comunidade – Gonçalo Domingos Custódio F. Paulo 

 8 – Notificação da Resolução do Contrato emprego- inserção- Bruno Filipe M. Ferreira 

Canteiro 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 24 de maio de 2016.---------------- 

--- 2 – Deliberou por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de 350,00€ ( trezentos e 

cinquenta euros) ,ao Rancho Folclorico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para fazer face às 

despesas com o seu Festival.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de 300,00€ ( trezentos 

euros), ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para ajudar na deslocação a 

Vigo, Espanha , para participar no Festival de Folclore de Tominho. ----------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder unanimidade, ceder 16 baias ao Município de 

Azambuja para utilização na final da Rainha das Vindimas.----------------------------------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre à Assembleia Municipal de Azambuja 

para realização da próxima reunião ordinária no dia 30 de junho de 2016.------------------------------ 
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o Convite efectuado pel Srº. Presidente da Junta de 

Freguesia da Foz do Arelho, para a Exposição “ Francisco Almeida Grandella – A Cidade e o 

Cidadão “ assim como para participar num almoço a realizar na Inatel. -------------------------------- 

--- 7 – 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 100 horas a favor dessa autarquia.------------------------------------------------------ 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, notificar o srº. Bruno Filipe Martins Ferreira Canteiro, 

informando-o da Resolução do Contrato de Emprego – Inserção a partir do dia 17 de junho de 

2016, em virtude de ter faltas injustificadas, o que viola a Clausula 5ª. do 3º. da alínea a).----------- 

   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___________________________________ 


