
 

Ata nº 100/2021 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 21 

de Setembro de 2021.------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------------ 

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente, Cindy Bento Narciso, Secretária, esteve ausente 

Horácio Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro que se encontra de férias. ----------------------- 

--- Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------- 

1. Sem intervenção do público. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 07 de Setembro de 2021.------------------------------- 

      2 – Pedido de cópia de alvará de terreno de cemitério, Talhão 4, Rua AD, Cova 8, 

por parte do Srº. José Manuel Ferreira Bernardino.---------------------------------------------  

     3 – Serviço de filmagem/transmissão ao vivo do espectáculo “ Sons Outono, Viva a 

República” no dia 05 de Outubro 2021 por parte da FotoMarques.--------------------------- 

     4 – Proposta para Consultoria e apoio à Gestão Autárquica por parte da Datamind.--- 

     5 – Limpeza do logradouro do imóvel, propriedade do Estado sito da Rua Drº. 

Francisco Maria Almeida Grandella. ------------------------------------------------------------ 

     6 – Pedido do Parque de Merendas-Malhadinhas para apoiar o projecto “ As Viagens 

do Zambujinho”.------------------------------------------------------------------------------------- 

     7 – Pedido de apoio por parte da Câmara Municipal de Azambuja, para a realização  

do evento “ Todos ao Largo-Sons de Outono- Viva Republica”.------------------------------   

     8 - Pedido do Parque de Merendas– Malhadinhas, pelo Grupo de Pais dos Escuteiros  

524 de Aveiras de Cima.--------------------------------------------------------------------------- 

    9 – Rendas do Mercado Diário – isenção de 50%.------------------------------------------ 

   10 – Aquisição de papel para a maquina fotocopiadora.  

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

 --- 1 - Deliberado por maioria, aprovar a ata da reunião de 07 de Setembro de 2021.----- 

--- 2 - Deliberado, por maioria, ceder uma cópia do alvará do terreno do cemitério, T – 

4, Rua AD, Cova 8, ao Srº. José Manuel Ferreira Bernardino.-------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por maioria, adjudicar o serviço de filmagem/transmissão ao vivo do 

espectáculo “ Sons Outono, Viva a República” no dia 05 de Outubro 2021 por parte da 

FotoMarques, pelo valor de 1 100,00€ ( mil e cem euros) com IVA incluído.-------------- 

--- 4 – Deliberado, por maioria, aceitar a proposta da Datamind, para consultoria de 

apoio à GestãoAautárquica.------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberado, por maioria, aceitar a realização da limpeza do logradouro do 

imóvel, propriedade do Estado sito da Rua Drº. Francisco Maria Almeida Grandella, 

pelo valor de 800,00€ (oitocentos euros).--------------------------------------------------------- 



 

--- 6 – Deliberou, por maioria, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas, para 

apoiar o projecto do “ As viagens do Zambujinho”, conforme os anos anteriores.--------- 

--- 7 – Deliberou, por maioria, articular com a Câmara Municipal de Azambuja, o apoio  

para a limpeza antecipada do Largo, assim com  a higienização das cadeiras da plateia, 

para o Evento “ Todos ao Largo. Sons de Outono. Viva a República.” Inserido no 

Projeto “ Artéria – artes ao vivo”, no dia 5 de Outubro de 2021.------------------------------ 

--- 8 – Deliberou, por maioria, ceder o Parque de Merendas – Malhadinhas, ao Grupo de 

pais dos Escuteiros 524 de Aveiras de Cima, para um convívio.---------------------------- 

--- 9 - Deliberado, por unanimidade, isentar a 50% as rendas de todas as lojas do 

Mercado Diário, para o mês de Outubro.--------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberado, por maioria, adquirir à Empresa D`Impressão, papel Inapa Tecno 

Superspeed A4, para a máquina fotocopiadora da Sede da Junta de Freguesia.------------ 

---Encerramento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas e trinta e seis minutos quando o Senhor Presidente deu por 

encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos presentes, Presidente 

e a Secretária. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

 

 

_________________________ 

A Secretária 

 

 

_________________________ 


