
 

 

Ata nº 56/2019 

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

de Dezembro de 2019.------------------------------------------------------------------------------ 

--- 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 Novembro de 2019. 

 2 – Pedido de electricidade para alguns presépios expostos pela Vila. 

 3 - Publicidade de Natal no Jornal Valor Local. 

 4 – Pedido de esclarecimento à Reportagem TVI- Livro de Reclamações 

 5 – Pedido de cedência do Mercado Diário pela Selma Rodrigues – Kaykali. 

 6 – Pedido do Mercado Diário do Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Aveiras de Cima, para o Juramento de Bandeira.  

 7 – 11ª. Alteração à Despesa. 

 8 - Aprovação do Plano de Actividades, Orçamento para 2020 e Plano 

Plurianual de Investimento para 2020/2022, será remetido à aprovação da 

Assembleia de Freguesia. 

9 – Oferta da Câmara Municipal de Azambuja, de uma viatura Canter de 3500 

kg. 

10 – Transformação da viatura Canter ofertada pela C M Azambuja. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 19 Novembro de 2019.- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder aos Bairros que solicitaram o fornecimento de 

energia eléctrica para os seus presépios.---------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, publicitar no Jornal Valor Local, as Boas Festas a 

todos os fregueses, num ¼ de página a cores com o valor de 100,00€ (cem euros), 

acrescido de Iva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, responder ao canal de Televisão TVI, ao Programa 

Livro de Reclamações, sobre a falta de acessibilidade. Que a seguir se transcreve: 

Em resposta ao vosso email relacionado com algumas queixas de moradores na nossa 

freguesia, sobre o impedimento de frequentar alguns espaços públicos em cadeiras de 

rodas, temos a relatar o seguinte: 

 



 

 

– Edifício da GNR – Sendo este espaço propriedade da Junta de Freguesia, 

informamos que está previsto em orçamento para o ano de 2020 a construção do 

acesso ao mesmo. 

– Posto de Correios  - Neste espaço existe uma rampa de acesso ao passeio. Para 

aceder ao interior do espaço o acesso terá que ser feito pelo proprietário do 

edifício. 

– Escolas – Ambas escolas,  EB1 e a Escola EB2,3  estão dotadas com acessos a 

pessoas com mobilidade reduzida. Inclusive existem duas alunas a frequentar estes 

espaços em cadeiras de rodas diariamente. 

– Espaços de estacionamento – Existe um espaço reservado junto ao Mercado 

Diário e outro à porta de um morador com mobilidade reduzida. Os ocupados 

indevidamente compete às autoridades nomeadamente a GNR a sua fiscalização.-------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Mercado Diário à Loja Kayakali, para a 

realização de um evento para festejar o seu primeiro ano de aniversário, durante o 

período da tarde do dia 15 de Dezembro.--------------------------------------------------------- 

-- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário ao Núcleo da 

Cruz Vermelha de Aveiras de Cima, para o Juramento de Bandeira, no dia 15 de 

Dezembro às 11h.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à 

Assembleia de Freguesia: Plano Plurianual de Investimento para 2020/2022, com um 

total geral de 19 554,56€ (dezanove mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e 

cinquenta e seis cêntimos) e Grandes Opções do Plano de Actividades e Orçamento para 

o ano de 2020, com um total geral de 286 504,00€ (duzentos e oitenta e seis mil 

quinhentos e quatro euros ) .----------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Fica registado em Acta que a Câmara municipal e azambuja, ofertou uma viatura 

Canter de 3500Kg à Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.--------------------------------- 

-- 10 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento para a transformação da 

viatura Canter oferecida pela Câmara Municipal de Azambuja, sendo que esta passa de 

três lugares de cabine para seis e ainda o fornecimento e montagem de ar condicionado. 

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

 

 

 



 

 

--- Eram vinte e duas horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.---- 

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

Secretário e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente  

______________________ 

 

O Secretário 

_________________________ 

 

O Tesoureiro 

                                                _______________________ 


